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528.2:629.783
KARSKÝ, G.
Nová technika kosmické geodézie a naše možnosti

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, č. 6,
s. 138-143, lit. 13
Přehled soudobých prostředků a p071orovacích
metod kosmické geodézie, vysvětlení principů a
odvození některých základních vzorců. Údaje
o dosahované přesnosti a· úvahy o mo-žnostech
realizace v čs. podmínkách.

551.3
VYSKOČIL, P.
Přispěvek k prohloubeni dosavadnich poznatků
o dynamice Ceského masivu
Geodetický a kartografický obzo-r, 24, 1978, č. 6,
s. 143-149, 6 obr., 1 tab., lit. 9
Výsledky zpracování nových opakovaných nive-
lačních měření v severní části Českého masivu.
Charakteristika nových měi'ení a způsob jejich
zpracování. Výsledků je vY)J.žito ke zpř.esnění po-
znatků o dynamice severní části Českého- masivu.
Ze srovnání dřívějších a nových měření vyplývá
stejnoměrné pokračování základních pohybových
tendencí za uplynulých 50 let.

528.442
PÁLENSKÁ, D.
Přispěvek k zhospodárnění podrobného měření
změn

Geodetic~ý a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 6,
s. 149--102, 3 obr., 3 tab., lit. 5
Článek obsahuje základní přístup k číse,lné údrž-
bě map velkých měřítek při použití ortogonální
metody. UpozorřlUje na možné chyby v měření
a navrhuje výhodnější postup pro kontrolu.

528.2:629.783
KAPCKH, r.
HOBaJl TeXHHKll KOCMHlIeCKOŘ reOlleSHH H HaIllH BOSMOlK-
HOCTH

reollesHlIecKHŘ H KapTorpaq>HlIecKHŘ 0630p, 24, 1978,
No 6, cTP. 138-143, JIHT. 13
0630p COBpeMeHHblx cpellCTB H :MeTOllOB Ha6JIIOlleHHH KOC-

MHlIecKOŘ reolle3HH, 061>HCHeHHe npHHuHrroB H BHBOll He-

KOTOpblX OCHOBHblX q>oPMYJI. ,UamIble o lIOJIYllaeMoŘ TQq-

HOCTH R Coo6palKeHHH O BOSMOlKHOCTHX rrpHMeHeHHJl Me-

TOllOB B lIeXOCJIOBauKHX ycJlOBRJlX. .

551.3
BbICKOqHJI, Il.
CTaTbJl llJIJl yrJly6J1eHHJl cYlllecTBYlOlllHX 3HaHHŘ o llHHa-

MHKe qelllcKoro MaCCHBa

reolle3H;lIecKHŘ H Kaprorpaq>HQecKHŘ o6sop, 24, 1978,
No 6, Cl1p. 143-149, 6 pHC., 1 Ta6JI., JIHT. 9
PesYJlbTaTbI 06pa6oTKH HOBblX rrOBTopHblX HHBeJIHpHblx

H3MepeHHŘ B ceBepHoŘ 06JIaCTH qelllcKoro MaCCHBa. Xa-

paKTepHCTHKa HOBbIX H3MepeHHŘ H; CIIoc06 HX o6pa60T-

KH. Pe3YJIbTaTOB 6b1JIO HCrrOJlb30BaHO K YTOlIHeHHIO 3Ha-

HHŘ o llHHaMH-Ke ceaepHoŘ 06J1aCTH qelllcKoro MaCCHBa.

H3 CpaBHeHHH rrpelK.HHX H HbIHelllHHX HSMepeHHŘ BblTe-

KaeT paBHoMepHoe rrpOllOJIlKeHHe OCHOBHbIX XOllOBblX TeH-

.neHUHŘ 3a rrOCJIe.nHHX 50 JleT.

528.442
IlAJIEHCKA, 'u.
CTaTbH K 3KOHOMHsauHH rrollpo6Horo HSMepeHHJl HSMe-

HeHHŘ

reo.neSHQecKHŘ H KapTOrpaq>HlIeCKHŘ 06sop, 24, 1978,
No 6, CTp. 149-152, 3 pHC., 3 Ta6J1., JlHT. 5
CTaTbH cOlleplKHT OCHOBHOŘ rrOllXOll K .nHrHTaJlbHOMy. 06-

HOBJIeHHIO KpynHoMaclllTaóHblX KapT B CJIyllae npHMeHe-

HHH OpTOroHaJIbHOrO MeTOlla. 06palllaeTCH BHHMaHHe Ha

BOSMOlKHble OlllH6KH B HSMepeHHH H rrpe.nJIaraereJl 60Jlee

BblroJIjHbIŘ nopH.nOK llJlH KOHTpoJIH.

528.2:629.783
KARSKÝ, G.
Neue Technik der kosmischen Geodiisie und unse-
re MiigIichkeiten
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 6,
Seite 138-143, Lit. 13
Obersicht neuer Mittel und Beobachtungsmetho-
den der kosmischen Geodasie, ErUl.uterung der
Prinzipe und Ableitung einiger Grundformelln. An-
fiihrung der erreichten Genauigkeit und Erw~-
gung liber die Realisierungsm5glichkeiten in tsche-
choslowakischen Bedingungen.

551.3
VYSKOČIL, P.
Beitrag zur Vertiefung der herkiimmlichen Er-
kenntnisse uber di" Dynamik des Biihmischen
Massivs
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 6,
Seite 143-149, 6 Abb., 1 Tab., Lit. 9
Bearbeitungsergebnisse der neuen Wiederholungs-
nivellementsmessungen im n5rdlichen TeH delS
Bohmischen Massivs. Charakteristik der neuen
Messungen U'nd ihre Be:u'beitungsart. Die Ergeb-
nisse werden ZUl' Prazisierung der Erkenntnisse
liber die Dynami1k des n5rdlic'hen Teils des B5h-
mischen Massivs genutzt. Aus einem Vergleich
der herkommlichen und neuen Messungen ergibt
sich eine gleichm~Bige Fortsetzung der Grund-
bewegungstendenzen w~hrend der verflossenen
50 Jahre.



528.442
PÁLENSKÁ, D.
Beitrag zur Verwirtscllaftlicllung der Detailein-
messung von Veriinderungen
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 6,
Seite 149-152, 3 Abb., 3 Tab., Lit. 5
Die Abhandlung befaBt sich mit dem Grundzutritt
zur digitalen Laufendhaltung groBmaBsUibige1r
Karten bei Anwendung der orthogonalen Methode.
Es wird auf die moglichen MeBfehler hingewie-
sen und eln gee!ignetes Verfahren der Kontrolle
vorgeschlagen.

528.2:629.783
KARSKÝ, G.
New Techniques in Space Geodesy and Our Possi-
bilities
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 6,
pp. 138-143, 13 ref.
Review of present media and observational me-
thods of space geodesy, explanation of principles
and derivation of some basic forrnulas. Data
about obtained accuracy and thoughts of realiza-
tion in Czechoslovakian conditions.

551.3
VYSKOČIL, P.
Contribution to Widening the Present Knowledge
about the Dynamics of the Cllech Massif

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 6,
pp. 143-149, 6 fig., 1 tab., 9 ref.
Results obtained on basis of the new repeated
levellings in the northern par of the Czech Massif.
Characteristics of the measurements and method
of their evaluation. The results were used to
widening the knowledgel about the dynamics of
the northern part of the Czech Massif .. The com-
parison of the previous and of the new results
is showing a regular progress of m.ovements ten-
decies in the period of the last 50 years.

528.442
PÁLENSKÁ, D.

Contribution to a More Effective Way of Measur-
ing of Detail Changes
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 6,
pp. 149-152, 3 fig., 3 tab., 5 ref.

Fundamental approach to digital updating of
large scale maps with application of the mtho-
gonal method. Possible measuring errors and a
proposal of a more suitable method of che!cking
procedure.

528.2:629.783
KARSKÝ, G.
La nouveHe technique se rapportant a la géodésie
cosmique et nos possibilités actuelles

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 6,
pages 138-143, 13 bibliographies
Aper\iu des possibilités actuelles et des méthodes
ďobservation daIlJs la géodésie cosmique, explica-
tion des principe s et déduction de certaines for-
mules de base. Données sur la précision obtenue
et réflexions sur les possibilités dB! réalisation
dans les conditions tchécoslovaques.

551.3
VYSKOČIL, P.
Contribution a I'approfondissement des connais-
sances actuelles sur la dynamique du Massif de
Roheme,
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 6,
pages 143-149, 6 mustrations, 1 tableau, 9 biblio-
graphies
Résultats de l'élaboration du nouveau levé de
nivellement répété dans la partie septentrionale
du Massif de Boheme. Caractéristique des mesu-
rages nouveaux et maniěre ďélaboration. Leis ré-
sultats obtenus sont utilisés pour préciser les
connaissances sur la dynamique de la partie
septentrionale du Massif de Bohéme. Par compa-
raison de levés effectués auparavant et de ceux
effectués de,rniěremellt, il résulte la suite caden-
cée des tendances de mouvement de base depuis
des cinquante derniěres années.

528.442
PÁLENSKÁ, D.
Contribution a la rationalisation du levé détaillé
des changements
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 6,
pages 149-152, 3 illustrations, 5 bibliographies
L'article contient l'accěs fondamental a la métho-
de digitale pour entretien des cartes a grandes
échelles par emploi de la méthode orthogonalei.
Ii fait remarquer les erreurs possibles de levé et
propose un procédé de contrllla plus avantageux.
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Vědeckotechnický rozvoj
československé geodézie a kartografie
v uplynulých 30 letech a jeho nové úkoly

Socialistické společenské zřízení v ČSSR, jehož zá-
klady začal budovat naš pracující lid právě před
30 lety po slavném únorovém vítězství v roce 1948
nad buržoazií, umožnilo podstatné zvýšení tempa
vědeckotechnického ro~voje národního hospodář-
ství rozšířením výzkumné a vývojové základny na-
šeho státu o profesionální vědeckovýzkumné orga-
nizace. Tento vývoj prodělala prakticky všechna
odvětví národního hospodářství a mezi nimi též
odvětví geodézie a kartografie.
Před 026 lety došlo od 1. ledna 1954 k soustředě-

ní civilní zeměměřické služby do samostatného
resortu státní správy a k vytvoření jeho centrální-
ho orgánu v podobě Ústřední správy geodézie
a kartografie ('ÚSGK). V souv'islosti s tím byl zři-
zovací listinou ministra místního hospodářství ze
dne 23. ledna 1954 založen Výzkumný ústav geo-
detický, topografický a kartografický v Praze
(VÚGTK). 'ústav byl založen jako resortní výzkum-
né pracoviště podřízené tehdejší ÚSGK pro apliko-
vaný výzkum v oborech geodézie a kartografie.
V. roce 1957 obdržel ústav pověření prezídia Čes-
koslovenské akademie věd (ČSAV) k rozvíjení zá-
kladního výzkumu pro obory geodézie a kartogra-
fie jako předpokladu pro řešení úkolů aplikované-
ho výzkumu. Velký význam pro rozvoj základního
i experimentálního výzkumu ve VÚGTK mělo zalo-
žení Geodetické observatoře Pecný v Ondřejově
u Prahy (GO Pecný) v roce 1955 a její převod pod
přímé řízení YÚGTK po vybudování základního za-
řízení od roku 1965. Tak se téměř od prvních let
existence rozvíjel ve VÚGTK vedle aplikovaného
též základní výzkum v geodézii a kartografii, je-
hož podíl na celkovém objemu výzkumné činnosti
představuje přibližně 30 procent.
Založením VÚGTKvzniklo pracoviště, které bylo

dlouhá léta jedinou samostatnou organizací vě-
deckovýzkumné základny v geodézii a kartografii
v Československu. K rozšíření této základny došlo
v roce 1970, kdy byl v důsledku federalizace stát-
ní správy zřízen Výzkumný ústav geodézie a kar-
tografie v Bratislavě (VÚGK) jako vědeckovýzkum-
ná organizace resortu Slovenského J1faqu geodě-
zie a kartografie (SÚGK). V téže době bylo vytvo-
řeno Výzkumné středisko 090 Praha (VS-090) jako
další samostatná organizace vědeckovýzkumné
základny v geodézii a kartografU. Z toho plyne,
že dnes tvoří výzkumnou a vývojovou základnu
odvětví gleodézie a kartografie v ČSSR tři samo-
statné organizace (VÚGTK, VÚGK, VS-090), mezi
nimiž se rozvíjí účinná spolupráce formou koordi-
nace a specializace plánů rozvoje vědy a techniky
a vzájemné pomoci při jejich plnění. Tuto výzkum-
nou a vývojovou základnu po celou dobu rozšiřo-

Ing. Bořivoj Delong, CSc.
I'editel Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze

valy a stále rozšiřuji katedry pro geodézii a kar-
tografii vysokých škol, a to Zlejména Českého vy-
sokého učení technického v Praze (ČVUT), Sloven-
ské vysoké školy technické v Bratislavě (SVŠT),
Vojenské akademie Antonína Zápotockého (VAAZ),
Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Vy-
soké školy technické v Košicích (VŠT).

Veškerou svou výzkumnou i mimovýzkumnou čin-
ností usilovala pracoviště výzkumné a vývojové
základny v ČSSR o plnění dvojího poslání: přispí-
vat co nejúčinněji k,e zvyšování technické úrovně
provozních geodetických a kartografických prací
a rozvíjet vědecké poznatky obou základních 000-
rů odvětví geodézie a kartografie. Od skromných
počátků se výzkumná činnost postupně rozvinula
na úseku geodetické astronomie, teoretické a dru-
žicové geodéziie, mapování a fotogrammetrie, evi-
dence nemovitostí, užité a inženýrské geodézie, vý-
početní techniky a informačniho systému, karto-
grafie, přístrojového výzkumu a vývoje. Hlavní vý-
sledky činnosti na těchto úsecích shrnuje za uply-
nulé období následující stručný přeMed.

2.1. G e ode t i c k á a str o n o m i e

Práce na úseku geodeNcké astronomie byly soU-
stavně rozvíjeny na GO Pecný v rámci stálé časo-
vé a šířkové služby a v rámci pozorování umělých
družic Země (UDZ). Časová služba byla zaměřena
na určování korekcí česk,oslovenského časového
a frekvenčního signálu OMA 50 z astronomických
pozorování, šířková služba na sledování variací
zeměpisné šířky a pohybu pólů. Výsledky časové
a šířkové služby byly pravidelně odesílány světo-
vým centrům v Paříži, v Moskvě a v Mizusawě
v Japonsku. Koncem 60. let byla zavedena pozoro-
vání Měsíce ke stanovlení a zpřesnění efemer'ido-
vého času. V posledních létech byly zpracovány
rozbory výsledků mnohaletých pozorování kona-
ných v rámci časové a šířkové služby a vyhodno-
ceny některé závěry o zákonitostech zemské rota-
ce a pohybu pólů. Pozoruhodných výsledků v rám-
ci časové a šířkové služby i ve vývoji přístrojů na
tomto úseku dosáhly též astronomicko-geodetické
observatoře ČVUT v Praze a SVŠT v Bratislavě.
V polovině 60. let byla pracovní náplň GO Pec-

ný rozšířena o pozorování UDZ, a to z počátku
adaptovanou leteckou komorou Zeiss a od roku
1968 velkou družicovou komorou Zeiss SBG se
čtyřosou montáží. K tomuto účelu byla vybudová-
na jako samostatné pracoviště v rámci GO Pecný
družicová pozorovací stanice Skalka. Na přelomu
60. a 70. let byla prozkoumána řada přistrojových
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vlivů působících u komory SBG, vyřešena techno-
logie pozorování touto komorou a metodika vyhod-
nocení jeho výsledků, zajištěna velmi úspěšná po-
zorování v rámci mez-inárodního družicového pro-
gramu ISAGEX a na jejich základě proveden výpo-
čet polohy družicové stanice Skalka ve světovém
souřadnicovém systému. V první polovině 70. let
se komora SBG zúčastňovala pozorování v rámci
družicových programů DYNAMIKA a VELKÁ
CHORDA, koordinovaných Akademií věd SSSR
v rámci komise INTERKOSMOS.Dnes je družicová
stanice Skalka zapojena do sítě kosmické triangu-
lace geodetických služeb sociaHstických států. vý-
sledky družicových i všech ostatních astronomic-
kých pozorování na GO Pecný se zpracovávají na
počítačích, k čemuž byly vyvinuty potřebné pro-
gramy.

2.2. T e o ret i c k á a dr u,ž i c o v á g e o d é z i e

Výzkumné práce na úseku teoretické geodézie by-
ly zahájeny ve VÚGTK v souvislosti s převodem
československé trigonometrické sítě z lokálního
souřadnicového systému Křovákova do mezinárod-
ní soustavy Gaussovy. Dalšími výzkumnými pra-
cemi by10 zabezpečeno převedení nivelační sítě
ze soustavy ortometrických výšek do vědecky zdů-
vodněné soustavy normálních výšek. Těmito opa-
třeními získaly geodetické základy ČSSR způsobi-
lost k řešení nejen technických úkolů, ale i vědec-
kých problémů v širším rámci, než tvoří naše stát-
ní území. V souvislosti s tím byla rozpracována přes-
ná řešení obou hlavních geodetických úloh na vel-
ké i malé vzdálenosti a sestavena řada tabulek pro
provozní účely geodetické služby. Analýzy přes-
nosti trigonometrické sítě ČSSR byly z různých
aspektů vypracovány ve VÚGTK Praha, VÚGK Bra-
tislava a na VAAZ Brno. Metodu prostorové trian-
gulace rozvinula a v našich podmínkách experi-
mentálně ověřila katedra geodézie přírodovědecké
fakulty KU v Praze a metodu kosmické triangu-
lace na vysoké cíle katedra vyšší geodézie ČVUT
v Praze. Dalším vývojem geodetických základ.ů
a zejména optimalizací jejich projektování a me-
todikou hodnocení jejich přesnosti se v současné
době úspěšně zabývá VÚGK Bratislava.

Na práce v geodetických základech navázal vý-
zkum recentních vertikálních pohybů zemské ků-
ry na území ČSSR, jehož výsledky přispěly k bliž-
šímu poznání dynamiky části zemského tělesa
a jsou využívány jako podklad při projektování
lTelkých technických děl. Pro výzkum metodiky
sledování recentních pohylbů zemské kůry byl vy-
budován geodynamický polygon Lišov, polygon
Bratislava a další polygony v oblasti styku Karpat
s Českým masivem. Zhodnocení dosavadních opa-
kovaných nivelací umožnilo sestavení map ročních
rychlostí vertikálních pohybů pro naše státní úze-
mí a provedení jejich geologicko-geodetické inter-
pretace. V mezinárodní spolupráci socialistických
zemí bylo v roce 1971 dokončeno vyhotovení mapy
vertikálníCh pohybů zemské kůry v oblasti vý-
chodní Evropy, která je jedinečným dílem toho
druhu na světě. Za této spolupráce se v současné
době realizuje na území socialistických států vý-

chodni Evropy projekt mezinárodních opakova-
ných nivelací, jejichž polní měřické práce letos
končL Ve dvoustranné vědeckotechnické spoluprá-
ci mezi Ústředním vědeckovýzkumným ústavem
geodézie, fotogrammetrie a kartografie v Moskvě
(CNIIGAiK) a VÚGTK Praha byla v roce 1975 zdo-
konalena a v poslední době s úspěchem ověřena
technologie vysoce přesné nivelace v horských
oblastech. V poslední době se výzkum recentních
pohybů zemské kůry v ČSSR orientuje stále výraz-
něji na technogenní pohyby v poddolovaných ob-
lastech Mostecka, Sokolovska, Kladenska a Ostrav-
ska a na další pohybově aktivní oblasti. Výsledky
tohoto výzkumu se stávají ve stále větší míře dů-
ležitým podkladem pro projektování investiční vý-
stavby a vyústí již v brzké době v rajonizaciúze-
mí ČSSR z hlediska pohybové aktivity.

Nejvýznamnější práce na úseku teoretické geo-
dézie byly zaměřeny na výzkum tvarových a tího-
vých parametrů Země a Měsíce na základě geode-
tických měřeni a družicových pozorování. V tomto
směru byla průkopnickým činem ve světovém mě-
řítku práce prof. Buchara, který z výsledků pozo-
rování prvních sovětských umělých družic Země
určil některé parametry zemského tělesa. Ve
VÚGTK byla vyřešena metoda a vypracována tech-
nologie určování charakteristik tíhového pole Ze-
mě a pr,o území ČSSR byly s velkou přesností vy-
počteny a tabelárně i graficky dokumentovány
hodnoty tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu
nad elipsoidem. S úspěchem byla rozvinuta teorie
řešení některých úloh· vyšší geodézie na základě
pozorování umělých družic Země i Měsíce a urče-
ny charakteristiky tíhového pole na části měsíč-
ního povrchu. Jako závažný objev lze hodnotit zjiš-
tění korelace mezi tížnicovými odchylkami a linie-
mi makroseismické aktivity, vyznačujícími intenzi-
tu šíření zemětřesných vln. Výsledky dosažené na
tomto úseku mají vědecký význam v tom, že
umožňují hlubší poznání geometrie i dynamiky Ze-
mě i dalších blízkých nebeských těles, a praktic-
ký význam v tom, že dovolují zpřesnit geodetická
měření a řešit geodetické úlohy kontinentálního
nebo globálního charakteru. Výzkumné práce to-
hoto druhu vyvolaly velkou pozornost domácích
i zahraničních odborníků a obohatily náplň řady
mezinárodních 'konferencí.

V oblasti geodetické gravimetrie se výzkumné
práce orientovaly hlavně na výzkum slapových
i sekulárních variací tíhového zrychlení a na vý-
zkum vnějších i přístrojových vlivů na gravime-
tric}íá měření. Pro tento účel byla na GO Pecný
vybudována gravimetrická .laboratoř, zahrnující
stálou slapovou stanici, termokomoru pro výzkum
teplotních vlivů a zařízení pro cejchování gravi-
metrů. V poslední době byla tato laboratoř vyhlá-
šena mezinárodním experimentálním pracovištěm
Komise akademií věd socialistckých zemí pro pla-
netární geofyzikální výzkumy (KAPG) a je využí-
vána pro mezinárodní gravimetrická měření.

2.3. Map o v á n í a f o t o g r a m m e t r i e

Na úseku mapování byly řešeny v uplynulých lé-
tech velmi rozsáhlé a závažné úkoly. Na široké
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základně byl ve VÚGTK rozvinut výzkum použití
fotogrammetrie pro topografické mapování v mě-
řitku 1:10000 a pro technicko-hospodářské mapo-
vání (THM) v měřítkách 1:5000, 1:2000 a 1:1000.
Systematicky byly zkouII).ány jednotlivé chybové
vlivy celkového procesu fotogrammetrického vy-
hotovení map a možnosti využití počítačů a auto-
matických koordinátografů při jejich tvorbě.
V souvislosti s tím byla řešena otázka zlepšení mě-
řické kvality leteckých snímků a možnosti jejich
pořízení za zhoršených povětrnostních podmínek.
Značná pozornost byla věnována metodě nume-
rické i analytické fotogrammetrie a problematice
vyhotovení digitálních (číslicových) map.
Uvedené výzkumné práce vyústily v poslední

době v rozpracování technologie automatizované
tvorby, údržby i obnovy map velkých měřítek, za-
ložené na využití počítače EC 1030 a koordináto-
grafu CORAGRAPH,která byla s úspěchem zavede-
na do praxe. Základem této technologie je progra-
mový systém MAPA pro počítač EC 1030, umožňu-
jící automatizovanou tvorbu velkoměřítkové mapy
na základě vstupních údajů pořízených geodetic-
kými, fotogrammetrickými i kartometrickýrni me-
todami. Vypracování a ověření systému MAPA je
výsledkem mezinárodní vědeckotechnické spolu-
práce mezi CNlIGAiK Moskva a VÚGTK Praha, na
které se značnou měrou i tvořivým způsobem po-
dílel Geodetický ústav, n. p., Praha. V současné
době byly zaháleny práce na využití českosloven-
ského automatického kartografického systému DI-
GIKART v rámci technologické linky automatizo-
vané tvorby topografických a velkoměřítkových
map, na kterých se podílí pod vedením VS-090 ně-
kolik organizací resortu ČÚGK a SÚGK. Výzkum
racionalizace geodetických metod mapování ve
velkých měřítkách byl několik posledních let roz-
víjen ve VÚGK Bratislava a přinesl pozoruhodné
výsledky.
K,oncem 50. let začaly se v ČSSR rozvíjet meto-

dy fotogrammetrického zhušťování bodového pole.
V této oblasti byla ve VÚGTK teoreticky i techno-
logicky vyř,ešena metoda řadové analytické aero-
triangulace, metoda semianalytické aerotriangula-
ce z nezávislých modelů a metoda blokové aero-
triangulace při 60% podélném i příčném překrytu
a sestaveny k nim výpočetní programy. Mimo
VÚGTK byly dále vyvinuty dvě metody analytické
aerotriangulace umožňující též spojování řad do
bloků, a to jedna na VAAZBrno a druhá v Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem.
Metoda VAAZ byla dále rozvinuta a zdokonalena
v Geodézii, n. p., Pardu1bice a po této úpravě před-
stavuje technologicky nejpropracovanější a ekono-
micky nejracionálnější metodu analytické aero-
triangulace v ČSSR.
V posledních letech se pro tvorbu a údržbu map

velkých a středních měřítek vedle universální fo-
togrammetrické metody rozvíjí též integrovaná
JP.'etoda, založená na diferenciálním překreslování
snímků. V komplexním technologickém propraco-
vání této metody v ČSSR nejdále pokročil Vojen-
ský topografický ústav v Dobrušce. Avšak i někte-
ré podniky resortu ČÚGK (Geodézie n. p. Praha,

Budějovice, Liber,ec) využívají s výhodou této me-
tody pro údržbu velkoměřítkových map a pro
tvorbu účelových mapových podkladů.
Již mnoho let se v ČSSR úspěšně rozvíjí výzkum

speciálních aplikací fotogrammetrických metod.
Ve VÚGTK šlo o využití metod pozemní a blízké
fotogrammetrie, aplikovaných na zaměřování ob-
jektů a jejich prostorových vztahů, k nimž byly
vyvinuty technologie analytického vyhodnocení
včetně výpočetních programů (např. systém
STEREO-VÚGTK). Velmi pozoruhodných výsledků
v rozvoji speciálních aplikací fotogrammetrických
metod dosáhla fotogrammetrická laboratoř SVŠT
v Bratislavě. Dále byla ve VúGTK vyřešena tech-
nologie fotogrammetrického vyhotovení účelových
map v měřítku 1:500. Pro speciální podmínky roz-
vojových zemí byla rozpracována technologie foto-
grammetrického mapování v měřítkách 1:50000
až 1:100000 ve dvou variantách: pro I1niové a ploš-
né zobrazení území.
Vedle aplikace fotogrammetrických metod byl

rozvíjen též přístrojový výzkum v oboru fotogram-
metrie. Jeho výsledkem je vypracování metodiky
justáže a ověřovacích zkoušek fotogrammetric-
kých strojů a návody pro orientaci leteckých
snímků. V této oblasti zasluhují pozornost zejmé-
na práce fotogrammetrické laboratoře ČVUT
v Praze. Jako experimentální základna pro foto-
grammetrický výzkum bylo vybudováno kromě la-
boratoří též zkuš~bní bodové pole v blízkosti GO
Pecný, určené k ověřování metod mapování ve
velkých měřítkách i zaměřování bodů a k testo-
vání leteckých komor. V omezeném rozsahu bylo
zřízeno bodové pole pro mapování v malých mě-
řítkách na středním Slovensku. Řada výsledků fo-
togrammetrického výzkumu ČSSR vyvolala zaslou-
ženou pozornost i v zahraničí.
Stejně jako v ostatních vyspělých státech začí-

ná se i v ČSSR intenzívně rozvíjet výzkum využití
dálkového průzkumu Země v národním hospodář-
ství, založený na odvětvové interpretaci mnohozo-
nálních kosmických a leteckých snímků a jejich
speciálních odvozenin. Práce tohoto druhu mohou
podstatným způsobem rozšířit sortiment služeb
geodézie a kartografie v řadě odvětví národního
hospodářství a mohou významně racionalizovat
poznávací, plánovací, rozhodovací, projekční i ří-
dící procesy v těchto odvětvích.

2.4. E v i den cen e m o v i t o stí
Výzkum problematiky evidence nemovitostí byl
zahájen v krátké době po založení VÚGTK. Jeho
prvním závažným výsledkem bylo vyřešení tech-
nologie mechanizovaného zpracování údajů evi-
dence nemovitostí pomocí děrnoštítkových strojů
soustavy ARITMA, která byla během několika dal-
ších let s úspěchem zavedena do praxe na stře-
discích geodézie.
Další výzkum na tomto úseku pokračoval až po

několikaleté přestávce a dospěl k vyřešení zásad
a metod číselné údržby map revidence nemovitos-
tí. Organickou součástí těchto zásad byla též nová
koncepce budování bodového pole, vyhovujíc1ho
v podmínkách intenzívní socialistické výstavby
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jak pro tvorbu, tak i pro údržbu map. Oba tyto
výsledky byly rovněž zavedeny do praxe.
Rychlý rozvoj výpočetní techniky umožnil počát-

kem 70. let vypracovat technologii automatizova-
ného zprac.ování údajů evidence nemovitostí po-
mocí středních počítačů 2. generace, jejížreali-
zace v praxi proběhla do roku 1975. Od poloviny
70. let se v souladu se závěry XIV. a XV. sjezdu
KSČ a následných zasedání ÚV KSČ výzkumná
i provozní činnost na úseku evidence nemovitostí
značně zintenzívnila. Byla vytvořena koncepce ra-
cionálního systému evidence nemovitostí, založená
na převodu státní evidence na jednotný počítač 3.
generace typu EC 1030, na účelovém propojení té-
to státní evidence se systémem podnikových eviden-
cí p{ldy, na jejich vybavení zemědělskými evidenční-
mi a zemědělskými hospodářskými mapami pro ří-
zení socialistické zemědělské velkovýroby a na za-
vedení řady dalších vědeckotechnických inovací. Při
rozvíjení těchto inovací sehrála vysoce aktivní úlo-
hu Geodezie, n. p., České Budějovice a při jejich
experimentálním ověřoy:ání si iniciativně počínaly
všechny krajské podniky resortu ČÚGK. Realizace
racionálního systému evidence nemovitostí v re-
sortu ČÚGK pro území ČSR je úkolem do roku
1980.
V rámci výzkumu na úseku evidence nemovi-

tostí byla dále vypracována koncepce a vyřešena
technologie mikrofilmové dokumentace některých
geodetických materiálů, která byla do poloviny
70. let zavedena do praxe. Za tím účelem byla vy-
budována mikrofilmová pracoviště v Geodézii,
n. p., Praha, Brno a Bratislava. Se zdarem byla
vyzkoušena technologie výstupů sestav evidence
nemovitostí z počítače na mikrofilm a navrženo
zavedení mikrofiší jako operátu evidence nemo"
vitostí, což je v současné době předmětem reali-
zace. Pro vstup aktualizovaných údajů evidence
nemovitostí i jiných údajů do počítače se ověřuje
metoda optického snímání ručně psaného písma,
pro jejíž zavedení do praxe vykonala průkopnic-
kou práci Geodézie, n. p., Pardubice.

2.5. U žit á a i n žen Ý r s k á g e o d é z i 8'

Výzkum na úseku užité geodézie byl převážně za-
měřen na racionalizaci měřických prací. Byla vy-
řešena řada výzkumných problémů a na tomto zá-
kladě vypracována řada technologií, spojených
s nasazením elektronických dálkoměrů, ,elektro-
nických tachymetrů a gyrotheod'Olitů pro práce
v oblasti geodetických základů, mapování a inže-
nýrské geodézie. Kromě toho byl rozvinut výzkum
vnějších a vnitřních vlivů, působících při měření
světelnými a rádiovými dálkoměry i klasickým~
geodetickými přístroji, jehož výsledky přispěly ke
zvýšení přesnosti měření. Vyústěním těchto vý-
zkumných prací bylo vypracování vědecky pojaté
metodiky přístrojových kontrol a ověřovacích
zkoušek elektronických dálkoměrů a jednotlivých
typů klasických geodetických přístrojů. Jako expe-
rimentální základna pro zkoušky geodetických
přístrojů a metod byly vybudovány geodetické la-
boratoře a četná další zkušební zařízení v terénu.
Rozvoj inženýrské geodézie v uplynulých 30 lé-

tech lze jak z provozního hlediska, tak z hlediska
vědeckotechnického rozvoje označit za mimořád-
ný. Příčinou jsou mohutné stimulátory v etapě
'budování socialismu, tj. bouřlivý rozvoj investiční
výstavby a stálý růst jejího objemu, zvyšující se
industrializace stavebnictví a budování velkých
staveb jak plošných, např. sídlišť a průmyslových
závodů, tak liniových, např. dálnic, silnic, želez-
nic, dálkových trubních vedení, a také vodohospo-
dářských, např. přehrad, meliorací apod. Uspoko-
jování požadavků plynoucích z těchto rostoucích
úkolů nebylo možné bez odpovídajícího vědecko-
technického rozvoje, neboť zvyšování kapacit pra-
covníků úměrné tempu zvyšování objemů výstavby
nebylo myslitelné. Vědeckotechnický rozvoj nebyl
v uvedeném období rovnoměrný a prosadil se te-
prve po vytvoření potřebné organizační úrovně
inženýrskogeodetických prací a dosažení hlubší
specializace pracovníků. Od této doby byly pláno-
vitě řešeny hlavní úkoly vědeckotechnického roz-
voje v inženýrské geodézii, růst prostředků na
investiční výstavbu umožnil modernizaci přístrojo-
vého vybavení a uplatnila se výrazně nová výpo-
četní technika. K dosažení vysoké organizační
úrovně při provádění inženýrskogeodetických pra-
cí přispělo zejména legislativní i praktické zabez-
pečení funkce odpovědného geodeta ve výstavbě
vydáním vyhlášek č. 10 a 11/1974 Sb.
Výzkum na úseku inženýrské geodézie byl za-

měřen především na vyřešení nových technologií
pro geodetické a fotogrammetrické práce ve sta-
vebnictví a strojírenství, při tvorbě technických
map měst a základních map závodů a sídlišť, při
zakládání katastru podzemních vedení a zaměřo-
vání posunů a deformací staveb nebo jiných ob-
jektů, na odvození vytyčovacl:ch tolerancí a na
racionalizaci vytyčovacích a kontrolních měření.
Tento výzkum vyvrcholil v poslední době vyřeše-
ním řady technologií pro geodetické a fotogram-
metrické práce při výstavbě i provozu pražského
metra. Na výzkumu metod a technologií pro inže-
nýrskogeodetické práce se vedle VÚGTK ve větším
rozsahu podílela Geodézie, n. p., Praha, Liberec
a Pardubice, katedra speciální geodézie ČVUT
v Praze a "katedra geodézie SVŠT v Bratislavě.
Kromě řešení jmenovitých úkolů poskytovala uve-
dená pracoviště v širokém měřítku též konzultač-
ní a expertizní služby při geodetických pracích
v investiční výstavbě, jako např. vytyčování tune-
lů, mostů a výškových staveb, osazování těžkých
strojních a stavebních dílů, vyMedávání podzem-
ních rozvodů, měření posunů a deformací apod.
Touto cestou se pracoviště našeho odvětví přímo
podílela na výstavbě význačných investičních cel-
ků, jako např. atomová elektrárna, vodovod Zeliv-
ka-Praha, papírny ve Štětí, most SNP v Bratislavě,
elektrárna Chvaletice, metro v Praze, velká sídliš-
tě v řadě měst apod.

2.6. V Ý poč e t n í tec hni k a a i n for m a č -
ní systém

Otázky mechanizace a automatizace geodetických
prací byly předmětem trvalého zájmu všech orga-
nizací našeho odvětví. V tomto směru byla věno-
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vána značná pozornost automatizaci geodetických
výpočtů. První práce VÚGTK na tomto úseku Ibyly
zaměřeny na vYUŽití děrnoštítkových strojů sou-
stavy ARITMA, k čemuž byla sestavena řada vý-
početních programů postupně zavedených do
praxe.

Po několika letech těchto prací se v souladu
s rychlým rozvojem samočinných počítačů výzkum
pře orientoval na jejich všestranné využití v geo-
dézii. Pro automatizaci geodetických výpočtů po-
mocí počítačů bylo v organizactch našeho odvětví
vypracováno velké množství výpočetních progra-
mů pro řešení mnoha geodetických úloh na růz-
ných typech počítačů, které byly určeny jednak
pro výzkum, jednak pro praxi. V posledních létech
se programování geodetických výpočtů orientuje
převážně na počítače JSEP zemí RVHP. Těmito
pracemi byly vytvořeny základy pro hromadné za-
vedení automatizace geodetických výpočtů ve
všech provozních organizacích resortů ČÚGK a
SÚGK. Pro technické zabezpečení automatizace
výpočetních a zobrazovacích prací byla vybudová-
na výpočetní střediska v rámci Geodetického ústa-
vu, n. p., Praha i Geodetického ústavu, n. p., Bra-
tislava, z nichž první je vybaveno od roku 1976
počítačem 3. generace· typu EC 1030 ze systému
JSEP.

Po rychlém rozšíř.ení této inovace v praxi se
výzkumné práce na úseku výpočetní techniky za-
měřily na programování mimořádně složitých a ná-
ročných výpočtů, na řešení komplexních progra-
mových systémů, např. pro automatizované zpra-
Dování evidence nemovitostí a pro automatizova-
nou tvorbu velkoměřítkových map, a na vývoj vý-
početních algoritmu, který umožnil zhospodárnit
výpočty na počítačích a docílit též teoretického
přínosu v numerické matematice. Pro automatiza-
ci speciálních zobrazovacích prací na automatic-
kých koordinátografecl1 a kreslicích stolech byly
vyvinuty většinou v Geodetickém ústavu, n. p., Pra-
ha zobrazovací a kreslicí programy.

Automatizaoe výpočetních prací v odvětví geo-
dézie a kartografie se od konce 60. let začala ší-
řit z oblasti vědeckotechnických výpočtu též do
oblasti ekonomických agend, řízení a plánovánI.
V rámci vnitropodnikových systémů řízení byly
s využitím různých počítaču automatizovány ně-
které ,ekonomické a plánovací výpočty a zahájena
výstavba automatizovaných systému řízení na
úrovni podniku. V rozvoji této inovace sehrály
aktivní roli GeOdetické ústavy, n. p., v Praze a
v Bratislavě a Geodézie, n. p., Liberec, Plzeň a Opa-
va. Další vývoj těchto systémů je podřizován poža-
davkům sjednocení výstupu pro tvorbu automati-
zovaného systému řízení na úrovni ČÚGK a SÚGK
a přechodu na počítače JSEP.

Dosažený stupeň automatizace geodetických a
kartografických prací umožnil zabývat se ve
VÚGTK od počátku 70. let výzkumem informační-
ho systému geodézie a kartografie. Na tomto úse-
ku jde o výzkum problematiky komplexního pře-
vodu procesu pořízení, uchovávání a využívání
fondů geodetických a kartografických informací
na kvalitativně vyšší úroveň s využitím současné'

i perspektivní měřické, výpočetní a zobrazovací
techniky. Za uplynulá léta byla vyřešena koncep-
ce tvorby a využití informačního systému, prove-
deno jeho strukturální rozčlenění na dílčí části
a pro někt,eré jeho složky byly vypracovány uklá-
dací, aktualizační a aplikační programy. Po zku-
šebním ověření těchto výsledků bylo započato
s jejich zaváděním do praxe, čímž se začíná infor-
mační systém postupně vytvářet. Na poloprovoz-
ním ověřování některých složek informačního sy-
stému geodézie a kartografie se obětavě podílela
řada organizací resortů ČÚGK a SÚGK. Funkcí
správce systému byl pověřen v resortu ČÚGK'
Geodetický ústav, n. p., Praha a v resortu SÚGK
Geodetický ústav, n. p., Bratislava.

Nejaktuálnějšími složkami informačního systé-
mu geodézie a kartografie je v současné době re-
gistr .evidence nemovitostí a báze dat digitální vel-
koměřítkové mapy. Integrace obou těchto složek
v podmínkách velkých měst a jejich propojení s mi-
moresortními informačními systémy o území do-
volí podstatně racionalizovat proces plánování
a projektování investiční výstavby ve městech
a tak modernizovat náplň městské geodetické služ-
by. Je třeba vidět, že vybudování informačního sy-
stému představuje dlouhodobý p'roces, který pod-
statně zvýší úroveň i společenskou efektivnost
veškeré činnosti v odvětví geodézie a kartografie.

Výzkumná činnost na úseku kartografie dosáhla
v našem odvětví za uplynulých 30 let řady význač-
ných výsledků. Několikaletý výzkum metod a pro-
středků pro optimální vyjádření a znázornění pří-
rodních a společenských jevů a souvislostí přinesl
výsledky, které byly uplatněny při tvorbě dvou re-
prezentativních děl Československé kartografie,
jimiž jsou Národní atlas ČSSR a Atlas českosloven-
ských dějin. Tvurcům obou kartografických děl
udělil prezident republiky vysoká státní vyzname-
nání. Na tyto práce navázal výzkum kartografic-
kého znázorňování menších geografických oblas-
tí, který vyústil v návrh koncepce regionálního
atlasu kraje a typového atlasu velkých měst. Sou-
časným počinem v této oblasti kartografické tvor-
by je realizace Atlasu SSR, jehož koncepce byla
vypracována ve VÚGK Bratislava.

V první polovině 60. let byla ve VÚGTK ve spo-
lupráci s pedagogy úspěšně vyřešena koncepce no-
vého systému školních map, atlasů a dalších kar-
tografických interpretací, nazvaných souhrnně Jed-
notná soustava školních kartografických pomůcek.
Soustava je příspěvkem k modernizaci obsahu
i metod vyučovacího procesu v oblasti zeměpisu
a její aktuálnost v podmínkách nově zaváděné
vzdělávací soustavy ČSSR dále vzrostla. V rámci
realizace této soustavy byl již vydán zeměpisný
atlas světa a připravuje se atlas světových dějin
a některá dalši mapová díla.

V oblasti nových typů kartografických výrobků
pro veřejnost byla ve VúGTK vyřešena koncepce
středního atlasu světa, vlastivědného atlasu ČSSR,
autoatlasu ČSSR, map pro rozvoj turistického ru,
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chu, kulturního atlasu a některých dalších děl
a současně navržena technologie jejich výroby
ověřená laboratorními zkouškami. V oblasti map
pro hospodářskou výstavbu byla vyřešena techno-
logie tvorby základních map středních měřítek
pro území ČSSR a vypracovány zásady jejich ra-
cionální údržby.

V posledních letech značně zesílila orientace
kartografické tvorby na tématické odvětvové ma-
py určené pro různá odvětví národního hospodář-
ství. Na tomto úseku se hlavní pozornost soustře-
dfla na resort zemědělství, pro jehož podnikové
evidence půdy byly vyvinuty zemědělské hospo-
dářské mapy a nyní se vyvíjejí mapy půdně eko-
logických jednotek. V zájmu urychlené realizaoe
těchto i dalších tematických map na jednotném
mapovém podkladě byla vyřešena a zavedena do
praxe technologie tvorby prozatímní základní ma-
py v měřítku 1:10000.

V oblasti racionalizace kartografických prací
byla vyřešena řada technologií pro rytí map, pro
pozitivní kopírování a výrobu map na diapoziti-
vech a pro převod mapových originálů na plastické
fólie. Byly zkoumány metody generalizace map
velkých měřítek a navržena typizace kartografic-
kých výrobků pro veřejnost. Velkým úspěchem
slovenské kartografie v uplynulém období je vy-
řešení technologie tvorby plastických map liso-
váním do umEjlé hmoty.

Na úseku výzkumu a vývoje přístrojů vzniklo
hlavně ve VÚGTK několik desítek speciálních pří-
strojů a pomůcek, které byly určeny jednak pro
řešení výzkumných úkolů, jednak pro geodetickou
a kartografickou praxi. V prvním desetiletí čin-
nosti VÚGTK byly vyvíjeny též takové přístroje,
jejichž sériovou výrobu měly převzít průmyslové
závody pro jemnou mechaniku a optiku. Avšak
po. delimitaci výro'by geodetických přístrojů v rám-
ci RVHP mimo ČSSR asi před 15 lety byla činnost
VÚGTK na tomto úseku usměrněna na vývoj a ku-
sovou výrobu unikátních přístrojů a na malosé-
riovou výrobu drobných přístrojů a pomůcek pro
potřebu československé geodézie a kartografie.
Proto některé přístroje z prvního období zůstaly
ve stadiu prototypu a nebylo možno zajistit jejich
seriovou výrobu.

Pro speciální účely vyvinul VÚGTK několik uni-
kátních přístrojů a vyrobil je podle konkrétních
požadavků nebo na <objednávku v jednotlivých
exemplářích. Z významnějších přístrojů tohoto
typu je možno jmenovat cirkumzenitál VÚGTK
pro současné určování zeměpisné šířky a délky,
o který je zájem i v zahraničí, fotoelektrický mi-
krometr, umožňující neosobní registraci průchodu
hvězd, zábleskový heliotrop, který dovoluje per-
manentní signalizaci bodu slunečním světlem bez
obsluhy, laťový komparátor pro etalonování nive-
lačních a paralaktických latí a nakláněcí zaříze-
ní pro cejchování g-ravimetrů. Některými unikát-

ními přístroji byla doplněna experimentální a la-
boratorní zařízení VÚGT~ i jiných institucí.

Pro potřebu provozních geodetických a karto-
grafických organizací byly ve VÚGTK vyvinuty
v poměrně širokém sortimentu drobné přístroje
a pomůcky, které se vyráběly nebo dodnes vyrábě-
jí v malých sériích. Sortiment výrobků VÚGTK
v tomto směru zahrnuje pro práce na střediscích
geodézie zejména vynášecí pomůcky, planimetry
a polární koordinátog:rafy, pro práce v geodetic-
kých provozech např. soupravu pomůcek na pro-
měřování jeřábových drah, ruční děrovač děrné
pásky, speciální pásma a soupravu na jejich opra-
vu a řadu přístrojů a pomůcek pro g,eodetické a
fotogrammetrické práce při výstavbě pražského
metra a pro kartografické práce hlavně soupravu
ryteckých přístrojů složenou asi z 10 pomůcek
a přístroje pro fotosazbu. Vedle výroby přístl'ojů
a pomůcek zajišťuje VÚGTK též jejich opravy a ser-
vis elektronických dálkoměrů. Na úseku vývoje
a výroby přístrojů pro geodetické a kartografické
práce zaujímá v našem odvětví významné postave-
ní též elektronická laboratoř Geodézie, n. p., Par-
dubice se svými elektromagnetickými hledači pod-
zemních rozvodů a skrytých nehomogenit.

Při výběru hlavních úkolů vědeckotechnického
rozvoj,e odvětví geodézie a kartografie je třeba
vycházet z poslání našeho odvětví, které spočívá
v uspokojování požadavků socialistické společ-
nosti na geodetické a kartografické informace
o předmětech měření a šetření včetně informací
o nemovitostech. Vlastní činnost odvětví geodé-
zie· a kartografie pak představuje sběr těchto in-
formací, jejich zpracování a zobrazení, jejich do-
kumentování a jejich přeďávání orgánům a orga-
nizacím skoro všech odvětví národního hospodář-
ství. Dlouhodobým nedostatkem v této činnosti je
málo pohotová aktualizace získaných informací,
přičemž s rychle rostoucí investiční výstavbou a li-
mitovaným počtem odborných pracovníků tento
nedostatek rost.e. Jediným řešením tohoto rozporu
je maximální automatizace všech hromadných
geodetických a kartografických prací se součas-
ným pronikavým zlepšením organizaoe a řízení
těchto prací včetně racionální koordinace činnosti
resortu a mimoresortních složek odvětví.

Současný rozvoj elektronických měřicích a re-
gistračních přístrojů a výpočetní, zobrazovací a re-
produkční techniky umožňuje řešit tento problém
a dovoluje automatizovat podstatnou část procesu
tvorby a aktualizace map i procesu zpracování
evidence nemovitostí a nahradit tak práci lidí
prací strojů. Avšak taková automatizace předpo-
kládá číslicové, neboli digitální vyjádření všech
prvků mapového obsahu i operátu evidence ne-
movitostí. Digitální vyjádření obsahu mapy a ope-
rátu evidence nemovitostí umožní pomocí počíta-
če a periferních zařízení automaticky vyhotovit
I1apu nebo její část v požadovaném měřítku nebo
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poskytnout ve formě tabelovaného výstupu z počí-
tače hledané informaoe v číslicové nebo alfanu-
merické podobě. Digitalizace dovoluje vytvořit
další významnou inovaci v procesu využívání geo-
detických a kartografických informací, totiž in-
formační systém geodézie a kartografie, který ve
spojení s informačními systémy jiných odvětví ná-
rodního hospodářství umožní přesnou lokalizaci
informací v nich uložených a tak podstatně zracio-
nalizuje poznávací, plánovací i řídící procesy
v těchto odvětvích. Vytvoření integrovaného in-
formačního systému geodézie a kartografie je tedy
konečným cílem rozvoje geodézie a kartografie
v období příštích 5 až 10 let.

Z předešlé úvahy vyplývá, že rozhodující úkoly
rozvoje odvětví geodézie a kartografie budou za-
měřeny na proces automatizace tvorby a obnovy
map, na automatizaci zpracování evidence nemo-
vitostí, na tvorbu a integraci informačního systé-
mu geodézie a kartog['afie a na proces řízení geo-
detických a kartografických prací. Proto v ohlasti
aplikovaného výzkumu bude nutno hlavní vědec-
kovýzkumné práce příštího období orientovat na
problémy tohoto typu:

- Výzkum nových metod a komplexního systému
sběru, přenosu, zpracování, dokumentace a vy-
dávání geodetických a kartografických infor-
mací se zřetelem k dostupným i očekávaným
možnostem automatizace.

Výzkum zdokonalení racionálního systému evi-
dence nemovitostí a jejího automatizovaného
zpracování.

Výzkum automatizace tvorby, údržby a obnovy
map středních měřítek.

Výzkum zdokonalení technologických linek pro
automatizovanou tvorbu, údržbu a obnovu map
velkých a středních měřítek při maximálním
využití prvků JSEP.

- Výzkum zdokonalení a integrace informačního
systému geodézie a kartografie.

Výzkum využití dálkového průzkumu Země
v národním hospodářství a pro kartografické
účely.

Výzkum sortimentu, výrazových prostředků a
technologie kartografického zpracování téma-
tických odvětvových map.

Výzkum tvorby automatizovaného systému ří-
zení resortu geodézie a kartografie.

V oblasti základního výzkumu bude třeba zamě-
řit hlavní vědeckovýzkumné práce na problémy,
ve kterých máme v podmínkách rozvinuté meziná-
rodní spolupráce nezastupitelnou úlohu nebo před-
poklady efektivního rozvoje. Jde o problémy toho-
to typu:

- Výzkum zpřesnění pohybových, tvarových i ti-
hových charakteristik Země a blízkých nebes-

kých těles a jejich časových variací na základě
terestrických i družicových pozorování.
Výzkum přesného sledování a komplexní inter-
pretace vertikálních a horizontálních recent-
ních pohybů zemské kůry se zaměřením na ra-
jonizaci území ČSSR z hlediska pohybové akti-
vity.

Výzkum optimalizace projektování, zaměřování
;,: zpracování geodetických s'ítí.

Z předešlého přehledu je zřejmé, že práce organi-
zací výzkumné a vývojové základny našeho od-
větví významným způsobem ovlivnily vědecko-
technický rozvoj obou našich resortů i odvětví geo-
dézie a kartografie. V oblasti základního výzkumu
přispěly k obohacení poznatků o vlastnostech zem-
ského tělesa, k převodu československých geode-
tických základů do mezinárodní soustavy a k je-
jich modernizaci. V oblasti aplikovaného výzkumu
vytvořily předpoklady pro zvýšení technické úrov-
ně provozních geodetických a kartografických pra-
cí. Konkrétní dosažené výsledky se projevovaly
ekonomickými i mimoekonomickými účinky, umož-
ňovaly úsporu pracovních sil a nákladů, rozši-
řovaly sortiment geodetických a kartografických vý-
rO,bků, zvyšovaly stupeň automatizace, kulturu ne-
bo bezpečnost práce nebo poskytovaly podklady
pro řízení.

Dlouhodobé výzkumné práce na úseku mapování
vyústily v rozpracování technologické linky pro
automatizovanou tvorbu, údržbu a obnovu map
velkých měřítek při užití soudobé výpočetní a zo-
brazovací techniky. Na úseku evidence nemovitos-
tí bylo technologicky zabezpečeno nejdříve me-
chanizované a v současné době již automatizova-
né zpracování všech údajů této evidence a byla
vyřešena řada dalších vědeckotechnických inovací
naplňujících racionální systém evidence nemovi-
tostí. Pro racionalizaci dokumentačních prací byly
vypracovány technologie využití mikrofilmové do-
kumentace geodetických materiálů. V užité a inže-
nýrské geodézii byla vyvinuta řada technologií
pro geodetické práce ve stavebnictví a strojíren-
ství i při výstavbě metra a pro nasazení moder-
ních geodetických přístrojů. Pro automatizaci vý-
početních prací na počítačích byla vyhotovena řa-
da složitých programů a programových systémů.
Na úseku kartografie byly vyp~racovány koncepce
řady kartografických děl a navrženy technologie
jejich výroby. Bylo vyvinuto a vyrobeno větší
množstvím drobných přístrojů a pomůcek pro
praxi. Ze všech úseků aplikovaného výzkumu byl
odvozen jako nadstavbové řešení informační sy-
sté~m geodézie a kartografie a bylo 'započato s je-
ho tvorbou. Uvedené výsledky představují význam-
né realizační výstupy výzkumné činnosti a lze je
chápat jako vyvrcholení mnohaleté práce v oblasti
vědeckotechnického rozvoje v. geodézii a karto-
grafU.
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Rozsáhlé úkoly vědeckotechnického rozvoje od-
větví geodézie a kartografie v příštim období dá-
vají naší výzkumné a vývojové základně bohatou
pracovní p,erspektivu. V plnění těchto úkolů mu-
síme spatřovat realizaci linie XV. sjezdu KSČ v ob-
lasti vědeckotechnického rozvoje národního hos-
podářství, rozpracované pro podmínky resortů ČÚGK
a SÚGK. Naplnit poslání výzkumné a vývojové zá-
kladny v tomto směru bude vyžadovat plného na-
sazení jejích pracovníků, dalšího rozvoje jejich
iniciativy a účelného využití všech rezerv a mož-

ností, které poskytuje koncentrace sil a prostřed-
ků na rozhodující úkoly rozvoje, důsledná realiza-
ce výsledků výzkumu v praxi, racionální koordi-
nace a specializace výzkumu mezi domácími vě-
deckovýzkumnými pracovišti a mezinárodní vědec-
kotechnická spolupráce a děl~a pra.ce meZI soctft-
listickými zeměmi.
Do redakce došlo 19. 4. 1978

Lektoroval:
Ing. Jan KukuC!a,CSc.,

VÚG K Bratislava

Nová technika kosmické geodézie
a naie možnosti

Ing. Georgii Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

Mezi důležité úlohy geodézie patří zkoumání rozměrů,
tvaru a gravitačního pole Země (a dnes již i Měsíce,
některých planet atd.), budování geodetických sítí
velkých rozměrů (celostátních, kontinentálních, glo-
bálních), sledování tektonických pohybů rozsáh-
lých územních celků (problematika blokové tekto-
niky) a pod. Kosmická geodé7Jieřeší tyto úlohy na
základě měření poloh a pohybů přirozených i umělých
kosmických těles. Užité označení "kosmická" je tedy
obecnější a přesnější než někdy uváděné "družicová".
Podstatná pro vymezení pojmu "kosmická geodézie"
je i skutečnost, že na rozdíl od klasických metod
geodézie a geodetické astronomie její metody nejsou
vázány na směr tížnice. v místě pozorovací stanice.
Dějiny kosmické geodézie jsou mnohem starší,

než se obvykle soudí. Již J. Kepler [1] se pokoušel
určit rozdíl zeměpisných délek Grazu a Uranienborgu
(ostrov Hven) z pozorování zatmění Slunce r. 1598
a G.D. Cassini využil takových pozorování z r. 1699
k výpočtu několika délkových rozdílů. Ve 20. století
byla učiněna řada pokusů využít pro geodetické účely
filmování a fotometrování slunečních zatmění, i růz-
ných metod přesného pozorování zákrytů hvězd
Měsícem [1]. Ale z řady důvodů tato pozorování ne-
byla příliš úspěšná, nepřesnost se pohybovala ve
stovkách metrů a také nemožnost měřit systematicky
bránila většímu uplatnění těchto prvních metod mo-
derní kosmické geodézie. A tak její prudký rozvoj
nastal až po vypuštění prvních umělých družic Země
(UDZ).
Fotografické pozorování UDZ přineslo první vý-

znamné úspěchy a je dodnes základem většiny velkých
prací kosmické geodézie, týkajícících se naší Země.
Na stránkách tohoto časopisu bylo vícekráte referová-

no o fotografické technice, o teorii zpracování těchto
pozorování i o získaných výsledcích. V posledních
létech se však v kosmické geodézii stále více uplatňu-
jí i jiné přístroje -laserové dálkoměry, dopplerovské
přijímače, radiointerferometry atd. Na problematice
jejich využití se po teoretické stránce pracuje sa.-
mozřejmě i.u nás. V tomto článku se pokusíme podat
systematický přehled soudobých technik kosmické
geodézie a posoudit též možnosti konání vlastních
pozorování novými metodami. V pokud možno struč-
né charakteristice. jednotlivých metod použijeme jen
přibližných vzorců a odvození tam, kde je to potřebné
pro pochopení podstaty metody. Nebudeme se tedy
zabývat na př. podrobnostmi často dosti složitých
redukcí a oprav z vlivu atmosféry atd. Pro podrob-
nější studium lze doporučit zejména dobře dostupnou
sovětskou literaturu. Principy většiny geodeticky
významných metod se základními vzorci uvádí na
př. A.A. Izotov a kol. [2], řada výsledků (byť již po-
někud starších) je ve studii Pellinenově [3] (v obou
těchto knihách je citována četná další literatura).
Pěkný přehled nejnovějších experimentů podává.
Klokočník [4]. V dalším výkladu budeme proto citovat
podle potřeby jen speciální literaturu k jednotlivým
metodám.

2. Optické metody pozorováni

Tyto meťody pracují převážně v pásmu viditelného
světla a určují směry a vzdálenosti k družicím. Jedno-
duché vizuální metody, použití upravených teodolitů
a kinoteodolitů, se pro nižší přesnost a z dalších dů-
vodů (nutnost kalibrace, refrakční vlivy a j.) v kos-
mické geodézii uplatnily jen málo. Optické metody
jsou velmi závislé na denní době a na povětrnostních
podmínkách, i pouhá snížená průhlednost ovzduší
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při zdánlivě zcela jasné obloze někdy ohrozí měření.
Zato vliv atmosféry na přesnost měření je poměrně
malý a snáze postižitelný, než při pozorování v oboru
radiovln.

Fotograficky se navázáním na hvězdy určují směry
k družicím v systému zvoleného hvězdného katalogu.
Komorami pevnými nebo paralakticky montovanými
(sledujícími hvězdy) lze fotografovat jen jasné dru-
žice, asi do 5m (hvězdné velikosti), zatímco komory
sledovací s troj- nebo čtyřosou montáží, pohybující
se za družicí, umožňují pozorování družic do 9-12m,

nebo i slabších. Teoreticky dosažitelná přesnost ur-
čení směru je asi 0,4\ praktické hodnoty jsou zatím
v prvních jednotkách vteřin; přesnost určení. poloh
družicových stanic je kolem 15 m. Na družicích není
potřebné žádné zařízení a pozorování pasivních dru-
žic, osvětlených jen Sluncem, je nejčastější. Nebo
může být použito na družicích zábleskových výbojek
a k pozorování těchto t.zv. aktivních družic (i v zem-
ském stínu) pak postačí podstatně jednodušší pozemní
aparatura.

Všechny uvedené způsoby fotografického pozoro-
vání UDZ byly úspěšně zvládnuty na několika pra-
covištích v ČSSR a daly řadu zajímavých výsledků.
Jelikož plně určují okamžitý směr k družici (dvě složky
topocentrického vektoru polohy družice), neztrácejí
ani nyní svůj význam a má smysl usilovat i nádále
o zvyšování jejich přesnosti.

Pracuje na principu radaru, t.j. měří časový interval
od vyslání světelného impulsu k družici do jeho ná-
vratu po odrazu od ní. Vzdálenost D (přesněji délka
dráhy světelného impulsu) je dána vzorcem

(;

D="2T,

kde c je rychlost světla (ve vakuu rovná 299 792,5
km/s) a T změřený časový interval. Při přesné re-
dukci se ovšem musí uvažovat pro průchod atmosfé-
rou skutečná skupinová rychlost šíření světelného
impulsu i zakřivení jeho dráhy. Jednoduchý radaro-
vý princip je velice složitě realizován, má-li být do-
saženo geodeticky použitelných výsledků. Je nutné
dosáhnout krátkého (asi 10 ns = 10-8 s) impulsu
o velkém výkonu (kolem 100 MW) a malé rozbíha-
vosti (1' až 10'), k čemuž je potřeba t.zv. Q-spína-
ného laseru v pevné fázi (rubínového, neodymového
a j.) a speciální optiky. Družice musí být vybavena
koutovými odrážeči, podobnými hranolům užíva-
ným u světelných dálkoměrů, ale přesněji provede-
nými (úhly stěn je třeba dodržet a přesností řádu I").
Slabý světelný signál, který se po odrazu vrátí, je
zachycen zpravidla zrcadlovým dalekohledem prů-
měru kolem 40 - 50 cm, s úzkopásmovým světelným
filtrem a fotonásobičem, který ho v podobě zesíle-
ného elektrického impulsu předává k dalšímu zpra-
cování. Doba šíření světelného impulsu se měří s přes-
ností lepší než 10 ns a časové přiřazení pozorování
alespoň na 0,1 ms (t.j. 0,0001 s). Pak při rychlosti

světla asi 3. 108 mis dostaneme přesnost měřené vzdá-
lenosti kolem 1 m a podchytíme i pohyb družice
(asi 7,9 km/s). Nejnovější technika slibuje zvýšení
reálné přesnosti měření alespoň na 0,1 m.

Pro geodézii může mít význam též systematické
měření vzdáleností k odrazným hranolům umístě.
ným na Měsíci. Pro prvé pokusy tohoto druhu bylo
užito velkých zrcadlových astronomických teleskopů
(o průměru přes 2 ml, ale výkony laserů a citlivosti
přijímačů rostou, takže se dnes vystačí již s menší
optikou. Jsou konstruovány i kombinované laserové
dálkoměry, schopné lokace Měsíce i sledování UDZ.

Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
(FJFI) byl ve druhé polovině šedesátých let vyvinut
rubínový laser, vhodný v pro LDD. Tento laser se stal
základem pro první experimentální laserovou lokaci
UDZ v socialistických státech, provedenou ve !'1pO-
lupráci FJFI, Astronomického ústavu ČSAV a VúGTK
v srpnu-září 1970 [5]; výsledky tohoto úspěšného
experimentu vedly pak ke konstrukci mohilního LDD
[6], který byl již v několika exemplářích postaven
v rámci mezinárodní spolupráce v komisi Interkosmos,
koordinované nyní FJFI. Laser FJFI byl použit
i ve zdařilém typu LDD postaveném ve spolupráci
několika čs. pracovišť na hvězdárně v Hradci Králo-
vé [7]. Lze tedy shrnout, že v ČSSR jsou podmínky
pro zavedení geodetického sledování UDZ pomocí
LDD domácí konstrukce; náklady na takové zařízení
lze odhadnout zhruba na 1,5 -:- 2 mil. Kčs.

Zařadíme sem především t.zv. iluminační laser, který
v přesný časový okamžik osvětluje družici, vybave-
nou odraznými hranoly tak, aby odražené světlo mohlo
být zachyceno fotograficky; je to jakási obdoba zá·
bleskové aktivní družice. Z energetických úvah vy-
plývá, že je výhodnější použít nespínaného laseru
s širším (v čase) impulsem, než je u LDD. Ale s růstem
výkonů LDD a zvyšováním citlivosti fotografických
niateriálů se stává možným fotografování odraženého
záblesku LDD - a tedy současné měření vzdálenosti
i směru k družici pomocí jediného laseru.

Další skupinou perspektivních metod, spíše žáda-
ných než reálně navrhovaných, by bylo optické
nefotografické určování směrů k družicím. Cesty k to-
mu vedou asi přes televizní nebo jinou rozkladovou
techniku (scanning) s přesným určováním polohy
zaměřovaného bodu v systému přístrojových souřad-
nic a s automatickou identifikací jednotlivých objektů
podle jejich pohybu příp. vzájemné polohy (což zna-
mená přístroj s "pamětí"). Zdá se, že úvahy o po-
dobných zařízeních pro přesnost 1" a lepší zatím ne-
došly ani do pokusů o realizaci - patrně též pro vel-
kou složitost a vysokou cenu, které lze tušit i z našeho
náznaku podstaty problému.

Tyto metody využívají měření parametrů signálů,
vysílaných aparaturou družice, či kosmické sondy,
nebo radiového záření přirozených zdrojů v kosmu.
Předností radiových metod je jejich nezávislost na
počasí, což umožňuje volit optimální pozorovací

1978/139



Geodetický a kartografický obzor
140 ročník 24/66, číslo 6/1978

program pokud jde o počet, čas, směr a další paramet-
ry pozorovaných přeletů. Ve srovnání s optickými
metodami jsou ale metody radiové citlivější na vlivy
atmosféry, měnící se s denní a roční dobou, sluneční
aktivitou, stavem zemského magnetického pole atd.
Změny elektromagnetických charakteristik se vý-
razně projevují na radiových frekvencích, takže je
nutné používat vysokých kmitočtů (přes 100 MHz)
a měřit na několika kmitočtech, aby bylo možné
některé z rušivých jevů vyloučit metodou obdobnou
metodě dispersní při měření pozemními dálkoměry.

Jejich společným znakem je vysílání měřických signá-
lů z pozemní stanice k družici. V případě prostého
radaru se radiolokační impuls odráží od družice zpět,
je přijímán na stanici a z doby jeho šíření se určuje
vzdálenost k družici, příp. ze změny frekvence impul-
sů - radiální rychlost vzhledem ke stanici.
Pro určení vzdálenosti platí beze změny vzorec (1);

přibližný vzorec pro určení radiální rychlosti odvodí-
me následujícím elementárním způsobem (se zane·
dbáaím členů 2. řádu). Nechť je radiální rychlost
D = dD/dt, kde t je čas (D > O při vzdalování),
v. je kmitočet vysílaných impulsů a 1/1'. interval mezi
nimi. Za dobu 1/1'. se vzdálenost objektu zvětší oD/v.,
takže impuls následující po právě došlém bude opož-
děn asi o D/cv •. Pro interval mezi impulsy dopadají-
cími (přijímanými) na družici tedy platí

lID 1 ( D)-=-+-=- 1+-v, v. ev. v. c

Odvodili jsme přibližný (ale v praxi často plně posta-
čující) vzorec pro Dopplerův jev, platný pro jakýkoliv
periodický signál. Při odrazu (nebo retranslaci) kmi-
točtu zpět na pozemní stanici je nutné použít vzorce
(2) dvakrát, přičemž pro druhou cestu signálu přijme-
me v~= vr. Pak vrácený kmitočet bude

Z toho snadno určíme radiální rychlost

n. c I

v=-2 (1'.-1',).v.

Moderní radary mohou sledovat cíl o ploše I m2

do vzdálenosti 1000 km s nominální přesností asi 2 m
[8], ale výsledky jsou ohroženy proměnlivými syste-
matickými chybami, což vyžaduje častou kalibraci.
Některé družice jsou vybaveny radarovými trans-

pondery, které impuls přijatý ~ pozemní stanice
zesílí a vyšlou zpět. Tím se značně zvýší dosah a po-
někud i přesnost měření. Jiné typy transponderových
systémů (GRARR, SECOR) pracují podobně jako
geodetické radiové dálkoměry (typu Tellurometer
a pod.). Nosný kmitočet (v systému SECOR asi 420
MHz) vysílaný pozemní stanicí je modulovánněkolika

koherentními kmitočty (přibližně 586, 37, 2 a 0,3
kHz - přesné hodnoty jsou dány vztahem v = 2-". c).
Na družici se signál přijímá a modulační kmitočty jsou
vysílány zpět na dvou koherentních nosných kmito-
čtech (225 a 450 MHz) pro vyloučení vlivu refrakce.
Fázové srovnání vyslaných a přijatých modulačních
kmitočtů na pozemní stanici umožňuje určit vzdále-
nost družice, příp. její změnu. U všech transponderů
se ovšem musí uvažovat zpoždění.

Radarové a transponderové systémy používají na
pozemních stanicích k vysílání i příjmu velkých spo-
lečných parabolických antén (s průměrem kolem 10 m
i více), které musí sledovat družici, a značně složitou
a velkou elektronickou aparaturu. Jsou jen nesnadno
transportabilní a uplatňují se převážně na stálých
stanicích. U transponderových systémů přistupují
navíc omezení daná přístupností transponderu, který
může současně obsluhovat jen omezený počet po-
zemních stanic. Z těchto důvodů jsou radarové a trans-
ponderové systémy používány hlavně k sledování
družic pro technické účely a při souřadnicovém při-
pojení stanic vybavených touto aparaturou. Ve vlast-
ní kosmické geodézii však většího uplatnění dosud
nenalezly a úvahy o jejich použití v Československu
nejsou rovněž aktuální.

Interferometrická metoda, která byla jedním z nej-
starších způsobů sledování UDZ, dostala v posledních
letech novou podobu a slibuje velké možnosti pro
kosmickou geodézii. Základní myšlenkou metody je
srovnávání časových průběhů radiového signálu z jed-
noho zdroje, přijímaného současně na dvou (nebo
i více) místech.

Představme si, že z místa vysílání se rychlostí c
ve vakuu šíří periodický signál o kmitočtu v, čemuž
odpovídá úhlová (kruhová) frekvence w = 27t'V a vl-
nová délka A. = civ. Pak v čase t a ve vzdálenosti s
od zdroje signálu bude jeho fáze

s
Cf!= wt -27tT + Cf!o - 27tN, (5)

kde první člen vyjadřuje fázi v místě vysílání, druhý
zpoždění fáze pro místo příjmu, třetí (Cf!o) je fáze v mís-
tě vysílání pro počáteční čas t = O a čtvrtý člen je
neurčitý počet celých period 27t (N je celé číslo).
Jelikož platí, že 27t/A. = 27t'V/c = w/c, můžeme pro
dvě místa současného příjmu a a b (rozlišení veličin
indexy a a b) vyjádřit fázový rozdíl

wcp = Cf!b- Cf!a = W 'l'c - - (Sb - 8a) - 27t (Nb - Na),
C

(6a)

kde 'l'c = ta - tb je okamžitý rozdíl stavů hodin při
nezávislé registraci signálů nebo rozdíl dob šíření
přijatého signálu od jednotlivých antén do společného
zařízení, registrujícího přímo CP. Je-li pozorovaný
zdroj dostatečně vzdálený (na př. "bodový" radiový
zdroj - quasar), lze považovat přicházející vlnu za
rovinnou, takže rozdíl vzdáleností je

8a - 8b = B cos "p,
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kde B je délka základny a "P úhel mezi směrem k b
a k zdroji signálu, měřený v místě a. Pak fázový rozdíl
napíšeme ve tvaru .-

w
f/J= cpb - cpa = w.~+ - B cos "P + 27t' (Na - Nb) .

O

(6b)

Fázový rozdíl f/Jse v důsledku rotace a dalších pohybů
Země, příp. i pozorovaného objektu stále mě~í,
spolu se změnou úhlu "P (rozdílu 8a - 8b) a .~' Z rovmc
(6a, b) je možné určit veličiny.o a "P, které jsou funkce-
mi času, bude-li nějakým způsobem vyloučena. ne-
určitost v násobcích 27t'. To lze učinit na př. využItím
přibližných údajů o pohybu sledovaného objektu
a soustavy antén, jak tomu bylo v původním systému
určování směrů k družicím Minitrack (který registroval
přímo fázový rozdíl f/J a dosahoval přesnosti asi
20 - 30"). Podobně pracují i dnešní systémy se
základnami řádu jednoho až sta kilometrů.

Rozvoj přesných kvantových kmitočtových etalo-
nů (vodíkových, cesiových a rubidiových) umožnil
nezávislou registraci radiového záření kosmických
zdrojů na stanicích vzdálených až 10000 km. Proto
tato modifikace metody dostala název interferometrie
s velmi dlouhou základnou (VLBI - Very Long Ba-
seline Interferometry). Nezávislé záznamy široko-
pásmového gaussovského šumu a přesnými časovými
značkami, získané současně na stanicích a a b, se
zpracovávají na počítačích na základě asi takové úva-
hy.
Uvědomíme si, že v rovnici (6b) lze prvé dva členy

vyjádřit pomocí celkového zpoždění příchodu steJné.
ho signálu do místa a za příchodem do místa b,
jak je udávají pracovní hodiny stanic, t.j .• = .0 +
+ Bcos"P(o. Z druhého členu (6b) pak vidíme, že f/J
lze považovat za fázi převážně periodického děje -
kolísání amplitudy složeného signálu. Je tedy okamži-
tá úhlová frekvence tohoto děje ID = df/J(dt, zatímco
celkové zpoždění. = df/J(dw. Budeme-li tedy nyní
derivovat (6b), dostaneme pro tyto veličiny vztahy:

df/J d.o wB. d"P
liJ = dt = wlit - -o-sm "P·lit' (7)

df/J B
• = - = .0 + - cos "P • (8)dw o

Vyjádřením úhlu"P jako funkce sférických souřadníc
a dalších proměnných můžeme tyto rovnice dále
upravit do pracovního tvaru. Přitom položíme ještě
.~= AI + A2t a dostaneme

df/J wQ .
(i) = --=wA2---Bcos ~Bcos~ssm(Hs-HB)'

dt o
(7')

df/J B [' .ll • .ll +
• = -- = AI + A2t + - sm UB sm Usdw o

+ cos ~B cos ~s cos ~ (Hs - HB)] . (8')

Zde je Q úhlová rychlost rotace Země, H - hodinové
úhly a indexy rozlišují veličiny vztažené ke zdroji (S)
a k druhému konci základny (B). Lze ještě dosadit

Hs = Qt -lXs, (9)

kde čas t se počítá od průchodu jarního bodu green.
wichským poledníkem; IXs je rektascense zdroje.
Okamžitou úhlovou frekvenci interferenčních pru-

hů ID můžeme zjistit v zásadě prostým složením obou
záznamů přijatého šumu. Celkové zpoždění r se zjistí
jako hodnota časového posunu, která vede k maximu
vzájemně korelační funkce

1 T
812(.) = lim - f /I(t) /2(t + .)dt, (10)

T...•.oo 2T -T

kde ft a /2 jsou oba zaznamenané průběhy úrovně při-
jatého šumu, v časových škálách pracovních hodin
stanic. Nyní, když známe levé strany rovnic (7') a (8')
můžeme ze souboru měření vypočítat rozdíl stavu
(AI) a vzájemný chod (A2) hodin, délku a směr základ-
ny (B, HB, ~B) i souřadnice zdrojů (lXs, ~s) až na jednu
výchozí rektascensi, neboť neznámá Hs - HB =
=Qt -lXs - HB vede při řešení k rozdílům typu
IXSI-IXS2 a pod. I z tohoto pouhého náznaku otázek
zpracování (ve kterém jsme se vůbec nedotkli redukcí
a oprav) je dobře patrná celková složitost metody.
Interferometrie s velmi dlouhou základnou již dnes

dává velmi dobré výsledky [9]: vektor základny s přes-
ností asi 1 m (t.j. při délce až 10 000 km asi 10-'), va-
riace rotačního času (t ve vzorci (9) atd.) na 1 ms,
polohu pólu na 5 m, souřadnice radiových zdrojů
na 0,1". To jsou výsledky prvních prací; perspektivně
metoda slibuje další zvýšení přesnosti o 1 - 2 řády,
přičemž přesnost srovnání hodin (člen AI v rovn. (8'»)
by mohla dosáhnout 0,01 /-ls.
Tyto údaje činí metodu VLBI velmi zajímavou pro

geodety. Umožní vytvořit ryze geometricky základní
globální prostorovou síť, nadřazenou sítím družicovým,
a sledovat řadu geodynamických jevů. Technická
podstata metody je ovšem specificky radioastrono-
mická, neboť jde o vysoké kmitočty (asi 1-10
GHz), práci s velmi slabými signály, vyžadujícími
použití velkých radioteleskopů (i když dosavadní
použité průměry antén alespoň 25 m se v připravova-
ných systémech mají snížit na 3 - 10 m) a složité
způsoby kalibrace a registrace měření. Je tedy lépe,
soustředí-li se geodeti spíše až na využití získaných
výsledků ve spojení s údaji jiných metod kosmické
i pozemní geodézie. To platí i pro naše podmínky.

3.3 Dopplerovské metody pozorování

Základem těchto metod je kmitočet v., vysílaný ne-
přetržitě z družice, která má být sledována, a přijí.
maný na pozemní stanici. V důsledku relativního
pohybu družice a stanice je přijímaný kmitočet v,
změněn tak, jak udává dříve uvedený vztah (2).
Kdybychom tedy měřili kmitočet v, a znal~ v., mohli
bychom z (2) vypočítat radiální rychlost D. Ale pro
dosažení dostatečné přesnosti a utlumení rušivých
vlivů je nutné zvolit kmitočet Ve značně vysoký (za-
tím se užívá až 400 MHz), takže přesné měření v, na
př. čítačem není možné. Proto se využívá směšování
(skládání) přijatého kmitočtu v, s kmitočtem přesného
staničního etalonu, vynásobeným na hodnotu vo,
přičemž v zájmu jednoznačnosti je vždy Vo > v,. Tím
vznikne rozdílový kmitočet Vo - v" který již lze měřit
čítačem mezi časy tI a t2; Vy se volí tak, aby pro všechny
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možné rychlosti tJ bylo přibližně 5 kHz <vg -Vr <
< 45 kHz.
K odvození základních rovnic metody vyjádříme

z (2) radiální rychlost ]j a k rozdílu Ve - vr přičteme
a odečteme Vg. Dostaneme tak rovnici tzv. okamžitého
("diferenciálního") dopplerovského pozorování (pro
tz -tI - O)

dD ctJ = -d = - (vg - Vr) - (Vg - Ve)] , (11)
t Ve

kde Vg - Vr je rozdílový kmitočet, měřený během krát.
kého intervalu (jednotky sekund). Integrováním vzta·
hu (11) mezi časy tI a t2 dostaneme základní rovnici
tzv. integrálního dopplerovského pozorování

kde N je počet period rozdílového kmitočtu, napočí-
taný mezi časy tI a ta; tento interval bývá u integrál-
ních metod několik desítek sekund až dvě minuty.
Je možné i takové uspořádání měření, kdy okamžitý
stav nepřetržitě pracujícího čítače rozdílového (dopp.
lerovského) kmitočtu je v určitých okamžicích pře-
nášen do registračního zařízení. Výsledkem integrální-
ho měření je rozdíl dvou vzdáleností k družici. Při
přesné práci se ovšem v uvedených rovnicích uvažují
vlivy ionosféry a troposféry, nepřesnosti generátorů,
rozlišení čítačů, příp. i členy 2. řádu z rovn. (2), re-
lativistické opravy atd. Některé z nich jsou uvedeny
např. v [11], jiné v tam citované literatuře.
Vzdálenosti k družici, jejich rozdíly Da - Dl i de-

rivace podle času tJ jsou funkcemi elementů dráhy
družice, polohy stanice, parametrů gravitačního pole,
polohy pólů, rotačního času a dalších veličin. Lze tedy
v zásadě při vhodném uspořádání dopplerovského po-
zorování UDZ všechny tyto veličiny určovat, dnes
již s vysokou přesností. Na př. určení polohy bodů je
možné v prvních jednotkách metrů (nebo i pod I m
z většího počtu přeletů různých družic), polohy pólů
na 0,5 - I m (pouze VLBT může být přesnější)
a pod.
Geodetické aplikace dopplerovských metod uží-

vají zpravidla speciálních družic, vysílajících (pro
vyloučení vlivu ionosféry) alespoň dva odlišné ko·
herentní kmitočty, z nichž hlavním měřickým kmi-
točtem je vyšší. Jsou to zatím hlavně americké na·
vigační družice řady NNSS (Navy Navigation Satel-
lite System), které vysílají dopplerovský signál na
frekvenci 150 a 4oo•.MHz (jsou v něm fázovou modula-
cí zakódovány též časové značky a údaje o elementech
dráhy). Méně se užívají družice řady Geos, vysílající
na 162 a 324 MHz (v signálu jsou časové značky);
pokusně byly použity i některé jiné družice. Stabilita
vysílaných kmitočtů je několik jednotek řádu IO-u.
Pozemní aparatury jsou již vyráběny komerčně -

na př. v USA firmami Magnavox (přístroj Geoceiver)
a JMR Instruments (JMR-I), v Kanadě firmou Ca-
nadian .Marconi (CMA·722B, CMA-725) nebo nejno-
věji v Anglii firmou Decca Survey (Sat-Fix). Geode·
tioké dopplerovské aparatury pracují většinou inte-
grálnímzpůsobem. Komerční zařízení využívají k ří·
zení měřiokého a pozdějšího výpočetního procesu
(pomocí firmami dodávaných programů, příp. i mi·
nipočítačů) informace zakódované v dopplerovském

signálu. Přístroje jsou kompaktní, lehce přenosné,
vysoce automatizované -.a také náležitě drahé, po-
dle typu, vybavení' a příslušenství stojí 40 - 110 tis.
US $. Nadto jsou až příliš vázané na amerioké navi-
gační družice, jak při vlastním měření, tak i při zpra-
cování firemními postupy. Při některých z nich vyvstá-
vá podstatná otázka, jaký je souřadnicový systém,
v němž jsou udány výsledné souřadnice určovaného
bodu. Zdá se tedy, že nákup komerční dopplerovské
aparatury není pro naše podmínky nejvhodnější ces-
tou k zavedení této metody. Ostatně, podobné vý-
hrady k "americkému " způsobu geodetického použití
dopplerovských metod se vyskytly na př. i v Anglii
[10].
Podrobnější rozbor ukazuje, že schéma měření

a vazba na družice NNSS, užité u uvedených komerč-
ních aparatur, nejsou nezbytné pro dosažení geode-
tické přesnosti [11]. Již roku 1971 byl v Geofyzikál-
ním ústavu ČSAV proveden dopplerovský experiment,
který prokázal možnost příjmu a měření dopplerovské-
ho signálu i jednoduššími prostředky, nemohl však
ještě dát potřebnou přesnost [12]. Z obou uvedených
prací vychází podrobnější studie [13], která dospívá
k závěru, že v československých podmínkách je možné
zhotovit přesnou staniční i mobilní dopplerovskou
aparaturu, a to na bázi přístrojů a součástek vyrá-
běných v zemích socialistického tábora. Cenu takového
zařízení lze předběžně odhadnout na 400 - 600 tis.
Kčs.

Pouze pro úplnost našeho přehledu perspektivních
metod kosmické geodézie se zmíníme o měřeních ko-
naných přímo na družicích, neboť je čs. geodeti vlast-
ními prostředky konat nemohou. Je ovšem možné,
aby se podíleli na návrzích i stavbě podobných zaříze-
ní v rámci spolupráce socialistických zemí podle
programů komise Interkosmos, KAPG nebo geode-
tických služeb. To by ostatně platilo i pro případné
vybavení možných geodetických družic socialistických
států dopplerovskými vysílači, transpondery nebo
další speciální radiovou nebo světelnou aparaturou.
Svisle zaměřený mikrovlnný nebo laserový radar,

instalovaný na družici, je podstatou družicového
altimetru, který měř~ její výšku nad mořskou hla-
dinou, blízkou ploše geoidu. Aby bylo možné tuto
plochu studovat, je ovšem třeba znát přesně dráhu
družice s altimetrem. K tomu lze použít mimo jiné
radarového nebo dopplerovského sledování družice
z družice jiné, pohybující se na vysoké (třeba geosta-
cionární) dráze, kde je málo ovlivněna negravitačními
poruchami a vyššími harmonickými zemského gravi-
tačního pole a může být přesněji sledována se Země.
Vzájemné měření mezi družicemi se ovšem může vy-
užít i bez použití altimetru. Jde-li o určení negravitač.
ních poruch (odpor atmosféry, tlak záření aj.), lze
na družici instalovat akcelerometry, které přímo
změří vznikající zrychlení, nebo použít kompensač-
ní ho systému, kdy sledování polohy vznášející se
sférické hmoty ve sférické vzduchoprázdné dutině
("družice v družici") je zdrojem informace pro řízení
kompensačních raketových motorků. Družice jako
celek se pak pohybuje, jako by negravitačních vlivů
nebylo. Pomocí různých gravitačních gradiento-
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metrů lze měřit prImo derivace gravitačního pole,
bude-li ovšem známa poloha a orientace družice.
Všechny uvedené aparatury jsou v různých stadiích
zkoušek a některé z nich (altimetry, měření mezi dru-
žicemi) již daly první použitelné výsledky (viz např.
[4]).

6. Závllr O ěeskoslovenských možnostech

Jak je patrné z předešlých odstavců, je pro další
rozvoj techniky kosmické geodézie v ČSSR nejaktuál-
nější a zároveň nejreálnější laserový družicový dál-
koměr (odst. 2.2) a aparatura dopplerovská (odst.
3.3). Je ovšem potřeba sledovat rovněž ostatní uve-
dené metody, i ty, které teprve vzniknou, abychom
byli schopni podílet se na jejich vývoji i využití, vy-
skytne-li se taková možnost nebo potřeba. Ostatně,
různorodost metod je i v kosInické geodézii prostřed-
kem k zvýšení celkové přesnosti a k oslabení možných
vlivů systematických chyb.
Podstatným rysem celé kosmické geodézie je její

mezinárodní ráz, což je zvláště důležité pro malý stát,
jako je Československo. Rovněž pro rozvoj přístro-
jovétechniky je melJinárodní spolupráce zemí RVHP
efektivní, jak se již vícekráte prokázalo právě v kos-
mickém výzkumu. Viděli jsme, že i při zdokonalování
techniky družicové geodézie by přínos Československa
nemusel být málo významný.
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Příspěvek k prohloubení dosavadních
poznatků o dynamice Českého masivu

V pri'lběhu posledních let pokračovalo opakované
výškové měření na vybraných pořadech čs. sítě
opakovaných nivelací. Jak je obecně známo, je ta-
to síť sestavena z vybraných pořadů ČS. jednotné
nivelační sítě tak, aby svou konfigurací pokrýva-
la dílčí tektonické jednotky a poruchové linie a vy-
hovovala tak optimálně požadavkům, kladeným, na
výzkum vlastností svislých pohybů na území ČSSR.
Scučasná síť opakovaných nivelací vychází z pi'l-
vodní11o návrhu Kruisova z konce padesátých let
a byla místy doplněna nebo pozměněna podle přl-

Ing. Pavel Vyskol!i1, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

bývajícícr. požadavků geologi'l apod. První etapa
měření v Léto síti, a to zejména v části na západě
a jihu ČSR proběhla v šedesátých letech a 'Stala se
základem zpracování a analýz počátkem sedmde-
sátých let [1J, [2], [3]. Citovaná měření mi'lfeme
proto nazývat první čs. opakovanou nivelací, ko-
nanou podle speciální technologie [6]. V roce 1973
byly zahájeny měřické práce, jejichž účelem je
nové př-eměření tentokrát celé čs. sítě opakova-
ných nivelací. V rámci tohoto měření jsou tedy
průběžně zaměřovány nivelační pořady v sever-
ních oblastech ČSR, ale postupně jsou též opako-
vána měření na pořadech observovaných v rámci
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prvm cs. opakované nivelace. Tím se nám postup-
ně dostává možnosti nejen zpřesnit původní infor-
mace o dynamice severních částí Českého masivu,
ale i s vysokou přesností měření sledovat vývoj
pohybů v časových intervalech mezi tzv. 2. čs. ni-
velací [1] a první a druhou opakovanou nivelací,
tj. nivelací z šedesátých a sedmdesátých let. Pro-
to, že současná opakovaná nivelace pokrývá nejen
území dosud jen méně přesně měřené severní čás-
ti ČSR, ale i území zaměřené v rámci opakované
nivelace, můžeme tato nová měření právem nazvat
druhou čs. opakovanou nivelací.

Předkládaná práce vychází z analýz [5] a orga-
nicky navazuje na práci [1]. Samostatné místo je
analýzo dnes dosud neukončených měření druhé
čs. opakované nivelace vě.nováno proto, že podstat-
ným zpusobem ZpřHsňuje naše poznatky o dyna-
mice důležité oblasti Českého masivu, tj. oblasti
české křídové tabule, a o jejím vztahu k soused-
ním strukturám. Dynamiku této části Českého ma-
sivu bylo dosud možno zkoumat pouze s využitím
méně přesn}"ch nivelací (2. čs. nivelace), a po-
zn9.tky nebyly proto souměřitelné s poznatky o dy-
namice ostatních částí Českého masivu, případně
jeho styku s obloukem Karpat. Současná analýza
je proto dílčím příspěvkem, zaměřeným zejména
na zmíněnolloblast s tím, že po dokončení celé
druhé opakované nivelace bude provedeno celkové
přehodnocení pohybových tendencí v Českém ma-
sivu jako celku.

Právě tak jak,) první opakovaná nivelace, je i sou-
časná druhá opakovaná nivelace prováděna zásad-
ně podle technologie [6]. Kvalitativní odlišnost
spočívá v tom, že při měření je kromě nivelačních
přístrojů WUd N 3 s libelou používáno též nive-
lačních přístrojů Zeiss Ni 002 s kompensátorem.
Základní vlastnosti tohoto přístroje jsou charak-
terizovány v práci [7]. Lze při tom konstatovat"
že zkušenosti s tímto přístrojem z provozního vy-
užívání se podstatně neodlišují od poznatkil uve-
dených v citované práci. Při měření jsou proto
nap'.:'. dodržovány stejné délky záměr "vpřed"
a "vzad" apod. tak, jako u nivelačních přístrojil
s lib'llou. Základem našeho současného zpracová-
ní jsou nivelační pořady podél severní hranice
ČSR na Únii Teplice-Liberec-Náchod-Králíky-
-Krnov-Olomouc-Bylnice a jejich příčné spoje"
až [l0 čáru Praha-Tábor-Jihlava-Brno. Celková
délka využívaných pořadil druhé opakované
nivelace činí více než 1600 km. Jde o soubor již
dosti reprezpntativní na to, aby z něho bylo možno
vyvodit předběžně přesnost této části měření po-
dle Vigna]ových mezinárodních vzorcil. Výsledky
analýzy přesnosti, y:e srovnání s přesností před-
chozích nivelací jsou uvedeny v tab. 1. Je zřejmé,
že přesnost první a druhé opakované nivelace je
pra:\<ticky stHjná a zejména v systematické složce
podstatně lepší než přesnost druhé čs. nivelace,

která je pouzlvana za základ k vyvození tendencí
svislého pohybu.

Nivelace
Střední I I. opakovaná I 2. opakovanákilometrová 2. českosl.
ohyba

mm/km

Nahodilá TJ 0,40 0,35 0,39
Systematická; 0,58 0,43 0,40
Úplná T 0,70 0,55 0,56

Při následujících analýzách jsou vyu:ltlvany roz-
díly dvou nebo tří opakovaných měření převýšení
mezi jednotlivými, nebo speciálně vybranými body
sítě. Do zpracování jsou zahrnována převýšení
opravená pouze o korekce z nesprávného rozměru
délky laťového metru, a to bez uvážení vnější
teploty vzduchu nebo vnitřní teploty invarového
pásku latí. S ohledem na to, že se v oblasti Čes-
kého masivu nepodařilo opakovaným gravimetric-
ký]]: měřením pro zatím prokázat variace tíhového
zrychlení, jsou všechny další analýzy založeny na
předpokladu časové stálosti tíhového pole.

S využitím opakovaně zaměřHných převýšení za
výše uvedených předpokladil byly z vypočtených
rozdHil druhé opakované a druhé čs. nivelace,
resp. též první opakované a druhé čs. nivelace vy-
hotoveny jejich grafy, odděleně pro každý nive-
lační pořad. Soubor těchto grafů je uveden v prá-
ci [5]. Jako ilustrace obsahu těchto grafů je pro
tuto práci vybrán pořad Tábor-Praha, na kterém
byla uskutečněna prvá i druhá čs. opakovaná nive-
lace. (Obr. 1.) Pro doplnění je na uvedeném pořa-
du vyznačen též graf rozdílů nivelace 1939-1928,
opírající S8 však jen o malý pOČHt identických
bodí't ;nivelace v roce 1928 byla vedena ještě po
železnici a bylo proto možno využít jen těch bodů,
kde Hl křižuje linie silnice a železnice). Z údajů
obr. 1 je patrná postupující tendence zdvihu smě-
rem ke koncovému bodu, resp. relativnímu pokle-
su ohlasti Tábora. K podstatnějším změnám ve
svislém směru při tom dochází z'ejména v úseku
Benf;šov-Praha, které je možno charakterizovat
gradientem svislého pohybu. Tento gradient je
v daném případě udán hodnotou 0,07 mm/rok/1 km
(vodorovné vzdálenosti). Jak je ukázáno již např.
v práci [4], mohou být gradienty svislých pohybů
v}'znamnou charakteristikou při identifikaci živých
zlomových linií, okrajů geologických struktur
apod. Z těchto hledisek mají zejména význam
ostré změny v tendencích pohybu na krátké vodo-
rovné vzdálenosti - výrazné gradienty svislého
pohybu, dovolující podstatnější zevšeobecnění po-
hyhu ne. dílčích profiIech nebo nivelačních pořa-
dech. Podobné zevšeobecnění dovoluje zmíněný
soubor grafil rozdílů opakovaných' výškových mě-
ření z práoe [5], jehož výsledek je graficky vyjá-
dřen !la obr. 21.
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Obr. 1 Graf rozdllů ;ednotlžvých opakovaných nive lací, provedených na pořadu Tábor-Praha. Čercho-
vanou čarou ;sou vyznačeny rozdíly 1. a 2. čs. nivelace, čárkovanou čarou rozdíly nivelace 1968 až
1939, silnou plnou čarou pak rozdíly 1976-1939. Tenkou plnou čarou ;sou vyznačeny rozdíly 1. a 2.
opakované nivelace. V dolní části obr. ;e vyznačen profil terénu s uvedením názvů obcí, kterými nive-
lace prochází. Na dolním okra;i ;sou vyznačeny po lohy ;ednotlžvých bodů pořadu, přičemž pořadovými
čísly ;sou vyznačeny body stability stupně 1 a 2

Obr. 2 Schematické vyznačení. vodorovných gradien-
tů svislých pohybů. Směr šipky vy;adřu;e směr kle-
sání. terénu. Silnými čarami ;sou vy;ádřeny některé
hlavní tektonické poruchy, slabými čarami ;sou vy-
mezeny oblasti systematických poklesů {- J nebo
zdvihů {+ J

Na obr. 2 jsou kromě významných gradientů
svisléilO pohybu vyznačeny některé základní poru-
chmlé linie Českého masivu a vymezeny oblasti
výrazni'~jších zdvihových nebo poklesových tenden-
cí. K vymezení těchto oblastí je při tom zásadně
využito pouze údajů, které vyplývají ze směru
a nahromadění gradientů svislého pohybu. Zá-
kladním poznatkem, který z obr. 2 vyplývá, je po-

klesový charakter celé střední části křídové ta-
bule, sledující směr od severozápadu k jihovýcho-
du. Stejnou tendenci pohybu má i výběžek křído-
vých útvaru ve směru Nymburk-Ždírec, který
svým tektonickým charakterem vyznačuje jihozá-
padní okraj české křídy. Z dalších oblastí poklesů
lze jmenovat území Krkonoš a samozřejmě též část
karpatské předhlubně v úseku Brno-Olomouc.
Výraznými elevacemi je charakt,erizována oblast
Jeseníkft a jejich pokračování do Drahanské vrcho-
viny. Náznakem výzdvihů je rovněž charakterizo-
vána oblast Železných hor (severně od Ždírce)
a vyústění blanické brázdy v okolí Nymburka. Cel-
kově mů~eme tyto dílčí výsledky označit jako do-
brou shodu IIlezi určenými pohybovými tendence-
mi a základním tektonickým schematem zkouma-
ných částí Čp.ského masivu. Z podrobnějších roz-
borů jednotlivých nivelačních profilů při tom vy-
plývá i dílčí tektonické členění jednotlivých struk-
tur, které v daném schematu nebylo možno vy-
jádřit.

Právě tak jako v dřívějších pracech, poskytují
i současné výsledky možnost vyjádření pohybo-
vých tendencí ve formě mapy svislých pohybů,
nebo přp.sněji mapy jejich ročních rychlostí.
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Obr. 3 Mapka ročních rychlostí svislých pohybů
území ČSR, platná pro epochu 1945-1965 v jižní
č6.sti a epochu 1929-1945 v severní části. Dělící
hranicí obou částí je přibližně čára Teplice-Pra-
ha-Tábor-lihlava-Brno-Olomouc. Isočáry v mm/
/rok jsou vztaženy k Základnímu nivelačnímu bodu
Mrač jižně od Prahy

V průběhu doby, od publikace práce [1], [2], [3]
došlo k novému vyrovnání sítě opakovaných nive-
lačních niěření na území ČSR. Důvodem pro toto
vyrovnání byl zejména přírůstek nových měření
v oblasti sty:!m Ka\-pat a Českého masivu, diskuto-
vaných např. v práci [4]. Výsledkem tohoto vy-
rovnání ročních rychlostí pohybů podle známých
principu [1J byla zpřesněná mapa svislých pohybů
GSR., jejíž schematizující varianta je uvedena na
ocr 3. Od dříve publikovaných map, s výjimkou
[2] resp. [3] se liší kromě jiného také tím, že za
výchozí bod byl volen polohově i geologicky pří-
hodnější Základní nivelační bod Mrač ve střední
části Čech. V podstatě se uvedená mapa opírá
v jižní části Čech a v jižní a jihovýchodní části Mo-
ravy o výsledky 1. opakované nivelace, v severních
Čechách a severní Moravě o výsledky 2. čs. nive-
ldce. V obou vymezených oblastech jsou tedy iso-
čáry ročních rychlostí pohybu vyvozeny na zákla-
dě časově nesourodých opakovaných nivelací. No-
vé výsledky druhé opakované nivelace dovolují
v současné době také v severní části ČSR využít
jako srovnávacího - výchozího měření výsledků
2. čs. nivelace. Dosud zde totiž bylo možno jako
srovnávacího měř,ení využívat méně přesné 1. čs.
nivelace, což ve srovnání s ostatními částmi území
ČSR způsobovalo časovou nehomogenitu sítě. Sou-
časný stav tedy dovoluje využít jako výchozího
- srovnávacího měření 2. čs. nivelizace na celém
území CSR.

V souvislosti se zpracováním výzkumné zprávy
[5J a tedy i touto prací byly proto provedeny re-
dukce rozdíly 2. opakované a 2. čs. nivelace na
roční změny převýšení a podrobeny vyrovnání po-
dle známých zásad. V dané první variantě byly
při tom nové Výsledky zapojeny do sítě původní
vetk:mUm mezi body Teplice, Praha, Jihlava
a Brno. Pro konstrukci izočar ročních rychlostí
pohybů bylo vybráno malé množství identických
bodů, o nichž j'e možno předpokládat, že kvalitou
své stabilizace obrážejí pohyby tektonického půvo-

du. Výsledkem tqhoto procesu je mapa ročních
ry(";hlostí svislých pohybů na obr. 4, kde izočáry
jsou opět vztaženy k výchozímu bodu Mrač. Přes-
nost v určení ročních rychlostí svislého pohybu je
při tom jak v případě mapy na obr. 3 tak i mapy
na obr. 4 charakterizována střední chybou

Obr. 4 Mapa ročních rycř}.lostí svislých pohybU úze-
mí CSR platná pro střední epochu 1949-1970. Iso-
čáry v mm/rok JSOU vztaženy k Základní.mu nivelač-
nímu bodu Mrač jižně od Prahy

S ohledem na postup zpracování nových výsled-
ků opakovaných měření je možno se soustředit
zejména na severní oblasti Českého masivu. Z obou
map. je na první pohled zřejmý shodný poklesový
charaktH střední části české křídové tabule, kte-
rý byl již zmíněn v souvislosti s diskusí obr. 2.
Z obou map je při tom zřejmé, že osa poklesové-
ho území se z původního směru tzv. labského li-
neamentu severozápad-jihovýchod obrací v ob-
la<:ti Svitav směrem k jihu, prakticky do struk-
tur b(.~:kovické brázdy. Shodnými elevaoemi je cha-
rakterizována oblast zejména Nízkého Jeseníku
a Drahanské vrchoviny, která tvoří předěl mezi
poklesy boskovické brázdy na západě a karpatské
předhlubně na východě. Rovněž shodnými poklesy
jsou charakterizovány Krkonoše. Proměnlivý cha-
rakter má oblast Zelezných hor jihozápadně od
Pardubic, přičemž můžeme pťlvod této proměnli-
vosti do značné míry považovat za produkt malé-
ho počtu identických bodů užitých k interpolaci
izoČar. Obr. 3 totiž naznačuje spíše výzdvih struk-
tur Zelezných hor, obr. 4 pokles jejich jihozápad-
ního okraje, takže obě mapy v daném území zo-
brazují poněkud odlišným způsobem tentýž rela-
tivní pohyb. Zcela odlišnou tendenci pohybu na
obou diskutovaných mapách vykazuje oblast Lu-
žickýcr. a Jizerských hor. Jak ukážeme,dále, může
být příčinou tohoto nesouhlasu chyba v rozdílech
1. a 2. čs. nivelace.

Pokud jde o oblast Moravy můžeme se ještě zmí-
nit o vnitřní diferencovanosti poklesů karpatské
předhlubně. Z prl1běhu izočár na obou mapkách
je patrnl! přítomnost nejen tektoniky podél oblou-
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ku Karpat, ale i tektoniky příčné. Prokazuje to vý-
razná deprese směrem k jihovýchodu od Olomou-
ce, která potvrzuje předpokládané pokračování
labsképo Uneamentu do oblasti Moravy [8]. Kro-
mě toho z daného schematizovaného obrazu je
7řejmý význam podélné deprese směřující k seVH-
rovýchudu od Břeclavi, který v detailnějším zobra-
zení daného území zaniká v dílčích morfostruk-
turníclt oblastech.

Vrátíme-li se ještě k nevyjasněnému smyslu po-
hybu oblasti Lužických a JizHrských hor, milžeme
tato otázku diskutovat s využitím grafu na obr. 5.

Obr. 5 Graf hromaděnz ročnzch rychlostí. pohybu po-
dél profžlu Teplžce - Lžberec - Náchod - KrálZ-
ky - Krnov - Olomouc - Slavkov u Brna - Ku-
novice - Bylnice. Cerchovanou čarou jsou vyzna-
čeny ročnl rychlosti pohybu odvozené z rozdUil 1.
a 2. čs. nivelace, plnou čarou ročnz rychlosti odvo-
zené z rozdZlil 2. čs. a 2. opakované nivelace. Ročnz
rychlosti pohybu jsou vztaženy k výchozzmu bodu
Teplžce

Tento graf vyznacu]e základní pohybové tendence
podél dlouh,é nivelační Unie, charakterizované ná-
zvy měst. Na profilu jsou, na rozdíl od grafu na
obr. 1 vyznačeny roční rychlosti pohybu před vy-
rovnáním, vztažené k výchozímu bodu TepUce.
Z obou lomených čar je zř,ejmý shodný základní
rys pohybů v epoše 1929-1949 a 1949-1975. vý-
jimku činí prakticky pouze úsek mezi Děčínem
a Libercem, kde v rozdílu dřívějších nivelací je
výrazný extrémní skok-pokles. S ohlHdem na ji-
nak stejnoměrný charakter pohybil, jak vyplývá
z předchozí d1skuse, a s přihlédnutím k menší
přesnosti dřívějších nivelací je nutno příčinu to-
hoto skoku hledat spíše v chybách nivelace.
S menší pravděpodobností }e v tomto úseku mož-
no předpokládat vUv tektonického pohybu na se-
verovýchodnÍln okraji křídové tabule. Jinak je
z dalšího průběhu grafu na obr. 5 zřejmý přechod
do křídové tabule v oblasti Trutnova (shodný po-
kles), shodn6. elevace oblasti Jeseníkil, poklesy
v kflrpatské předhlubni (Olomouc, Vyškov) a vý-
zdvih dG okrajových struktur Karpat. Větší počet

identických bodil v ročních rychlostech odvoze-
ných :z 2. československé a 2. opakované nivelace
dovolují kromě toho identifikovat př,echod přes
obJ.1st Chřibů (elevace) a dříve zmíněnou podél-
nou depresi (severovýchodně od Břeclavi), která
se zdé: projevuje pokJ,esem okolí Uherského Hra-
djště.

Základní tendence svislých pohybů

V~sledky, vyplývající z uvedených obrázkil a di-
sku.tované v předchozích odstavcích nám vyznaču-
jí některé hlavní osy svislých pohybových tenden-
cí a základní charakteristiky intenzity pohybu.
Schematicky jsou pak naše poznatky shrnuty
v obr. 6. Jf.:zřejmé, že hlavním směrem dynamiky
severovýchodní části Čech je směr severozápad -
jihovýchod s patrným pokračováním tohoto směru
ve střední části Moravy (tzv. Hornomoravský úval
v oblasti Olomouce). Oblast Svitav se projevuje
jako určitý uzel, v němž uvedený základní směr
dynamiky mění svou orientaci směrem k jihu. Tyto
skutečnosti svědčí o současné aktivitě starých po-
rucliových tektonických Unií labského lineamen-
tu (?) <1 boskovické brázdy. Severo- jižní resp. se-
verovýchod-jihozápadní orientaci dynamických li-
ni"i je charakteristická část východní a jižní Mo-
ravy a zřejmě i jižních a západních Čech (jižní
oblasti Českého masivu). Je pozoruhodné, že toto
základtlí členění současné dynamiky Českého ma-
sivu je v dobré shodě s orientací pásem zvýšené
makro seismické mo'bility, vyznačené v dnes již kla-
sické práci akademika Zátopklt r 9].

Obr. 6 Schematické vyjádřeni základnzch pohybo-
Vých tendend v severnlch a jihovýchodnzch částech
Ceského maszvu. Plnými čarami jsou vyznačeny ně-
které tektonické poruchy dané oblasti. Pr'erušova-
nými čarami jsou vyznačeny linie poklesil (- J ne-
bo zdvihli (+ J

Vraťme se ještě krátce k otázce projevu součas-
né výrazné dynamické aktivity v oblasti labského
lineamentu. Nelze zde totiž vyloučit, že určitý po-
díl na zaznamenaných poklesech milže mít i při-
rozenó (v geologické terminologii též gravitační.)
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stlačování svrchních vrstev sedimentů pokryvu
české křídové tabule. O celkových poklesech této
cblasti tel<;tonického původu však může svědčit
pokIF;sov.i tendence severních okrajů Českého ma-
sivu. Tyto struktury totiž charakterizují pohyb-po-
kles severovýchodních výchozů starých struktur
fundamentu-dna křídové tabule. Můžeme tedy prá-
vem předpokládat, že alespoň část celkového po-
klesu této oblasti má ryze tektonický původ.

Srovnání obou map ročních rychlostí svislých
pohvbů citovaných v předchozím odstavci celkově
svědčí o značném stupni stejnosměrnosti tektonic-
kých pohybů v oblasti se'lerení části Českého ma-
sivu během dvou různých časových epoch. Je totiž
zřejmÉ', že intenzita a smysl svislých pohybů ve
zkoumaných oblastech zůstává zachována v období
1926 -1975. Tato skutečnost nám může poskytovat
možnost dlouhodopější prognózy vývoje pohybo-
vých tendencí na území ČSR. Tento předpoklad,
který 111áznačný praktický význam z hlediska po-
stupu deformace čs. výškové sítě v čase bude tře-
ba du.le prověřovat, zejména s využitím výsledků
1. a 2. opakované nivelace na pořadech v jižní
části Českého masivu.

Předložené výsledky přinášejí nové poznatky
o vývoji svislých pohybů v severních oblastech
Českého masivu. Z tohoto hlediska jsou vědním
přínosem pro pochopení současné dynamiky našeho
území a pro další geofyzikální syntézy. Ve svých
hlavních rysech však tyto výsledky mají bezpro-
střední význam praktický. Z obr. 6 je totiž na prv-
ní pohled zřejmá dosti výrazná a diferencovaná
dynamika jihovýchodního okraje Českého masivu,
kter('u jak je známo prochází v příčném směru
důležité dálkové vedení plynu. Tuto skutečnost je
třeba mít na zřeteli při dlouhodobém využívání to-
hoto nákladného a důležitého zařízení a vhodným
způsobem zabezpečit jeho sledování tak, aby bylo
možno prílběžne pozorovat případný vliv tektonic-
kých deformací na deformace tělesa dálkového ve-
dení. Další bezprostřední důsledek současných po-
znatkfl se týká vlastních geodetických prací.
Z obr. G jn např. patrná značná komplikovanost
vývOIE'svislýCh pohybů v trojúhelníku Svitavy-
-O.omQuc-Brno. Je jisté, že každá nivelace, ve-
dená v tomto území bude poznamenána tektonic-
k~'i\li pohyby. Vetknutím nově zaměřeného pořadu
mezi body čs. státní sítě, jejichž výšky podle nive-
lačních údajů byly odvozeny prakticky z měření
2. čs. nivelaco může dojít k nesouhlasům tektonic-
kélio původu řádu až 10 cm. V případě necitlivé-
hli přístupu k výpočtům mohou být tyto nesouhla-
sy "rozděleny" podle zásad vyrovnávacího počtu
platných pro nahodilé chyby. Jestliže bude tako-
vého postupu použito odděleně na různých místech
rozsáhlejšího liniovéha inženýrského díla může
clují~k nesouhlasům, které podstatně ovlivní a pro-
graží realizaci jeho projektu. Tato poznámka se
netýká jen staveb např. typu pozemních komuni-
kací, ala zejména staveb závislých na spádových
poměrech. jako jsou např. kanály apod. Význam
současnS;cl- poznatků proto spočívá také v tom, že
jejich znalost nám dovoluje postupně vyčleňovat

aktivnější dynamické oblasti a včas předvídat pn-
padné důsledky tektonických pohybů na investič-
r.í celky rlaného typu.

V předložené pracI JSou analyzovány výsledky no-
vých opakovaných nivelací, prov,edených v letech
1975 c! 1976 v oblasti střední a severní části ČSR.
Je prokázána pohybová aktivita v rozsáhlém úze-
mí české křídové tabule a jihovýchodního okraje
Českého masivu. Základní poklesnvou linií je zde
středm část české křídové tabule, pokračující při
výra:>:Ilézměně orientace v oblasti Svitav do struk-
tur boskovické brázdy. Poklesový charakter mají
rovněž struktury Krkonoš, jehož existence nám
dovoluje předpokládat tektonické poklesy dna
ceské křidy. Výraznými zdvihy je charakterizová-
na oblast zejména Nízkého Jeseníku s pokračová-
ním d'- struktur Drahanské vrchoviny. V pohybo-
v13 diferenciaci se projevuje oblast karpatské před-
hlubně [převážně poklesy) s výraznou podélnou
a příčnou tektonikou. Základní tendence pohybu
jsou schematicky vyznačeny na obr. 6, při čemž
je zřejmá shoda základních rysů současné dynami-
ky se základními rysy tektonické stavby Českého
masivu.

Srovnání dřívějších a nových výsledků svědčí
o celkově plynulém vývoji tektonických pohybů
na úúlmi éeského masivu v uplynulých padesáti
letech. Pro geodetickou praxi vyplývá z tohoto po-
znntku zásadní důsledek o pokračujícím znehod-
nocován~ geodetických základů pohyby tektonic-
kéhe původu. V závislosti na tektonické stavbě
území Českého masivu je toto znehodnocování
dosti diferencované a je třeba k němu zvláště při-
hlížet při měření přes oblasti zvýšené dynamické
aktivity. Zejména je důležitý citlivý přístup při vy-
užívání Výšek ze současně platných nivelačních
údajů, při odvozování Výšek mezilehlých bodů no-
vě zaměřených pořadů vetknutím mezi body sou-
časné státní sítě apod. Naše současné výsledky
bud.ou dále zpřesňovány s využitím dalších měření,
která v současné době pokračují ve zbývajících
částech ČSR. Na základě souhrnné analýzy všech
těchto výsledku se předpokládá provedení podrob-
né rajonizace území ČSR z hlediska tektonické ak-
tivity pro všestranné praktické využití.
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Příspěvek k zhospodárnění
podrobného měření změn

Ini. Dana Pálenlká,
Geodézie. n. p., Brno, SG Jihlava

Úkol,em mé diplomové práce -na VUT v Brně (1977)
bylo zabývat se mimo jiné i možností zjednodušení
podrobného měř1ení změn v důsledku číselného
zpracování změn. Voezkušební komis-i bylo vyslo-
veno doporučení, abych publiilmvala obsah léto
práce. Proto si dovoluji př1eJdložit k úvaze pracov-
níkům SG trento malý příspěvek k zhospodárnění
měřických prací - zeJména 'poikud jde o zaměře-
ní člrenitých budov na novodobých sídlištích.
Vzhledem k tomu, ~e číselné me-tody zpracování

spojrené s výpočty na 'počítačích se stál,e ~dokona-
lují a zhospodárňují, j1e ti.'eba zvláště přihlíŽ€t
k ekonomizaci měření, abysre tyto metody uplatni-
ly v plné míi'1e.Současné metody zaměřování změn
jsou výsl,edkem výVlOjre,Ikterým prošly me'Ďody sta-
novené Instrukcí A [1].
Podle Instrukce ASie zamMovaly téměř všechny

rohy budov naměřické přímky a prolygonové stra-
ny (obr. 1).
Z-avedlení číselného zaměření a zpracování změn

[3], [4], [5] znamená 'laik zvýšení kvality výsl1edků
a J'ejich využiteInost, tak i umrožňujre další snížení
pracného zaměř10vání dlouhých 'kolmic, ~ejména
při členitých pt1dorysech buqov na nových sídliš-
tích.

2. Měření členitého obrysu obj:ektu na volné mě-
fické přímky po obvodu tohoto objektu

Zásadou zhros'podárnění měřických prací (viz [5])
jre

a) minimalizac'-e počtu měřených prvku
b) zabezp'ečení Ikontroly měření

Ne vždy je splnění obou pO'a~íD!Hksnadné.

2.1. J1edD!ouz možností j1e zaměření polohopisu
podl,e obr. 2 (zápis v tab. 1).
K měřické přímoe (souřadniere bodu 4001 a 4002

předpokládrejme jako dané) zaměříme pou~e body
1, 2, 3, 4. Ostatní body 5 až 14 určíme pomocí vol-
né prřímky jdoucí brody 6 a 11 a dané body 1 a 4,
body 15 až 26 pro.mocí volné přímky jdoucí body
25 a 16 a dané body 2 a 3. Součtem příslušných
naměřených úměrných sre získají staničenía kolmI-
ce brodů k těmto přímkám. Ja1krokontl'olní oměrné
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~If rtv.

se zaměří (typem úlohy 59) j'en oměrné mezi body
1-2 a 3-4. Ostatní jsou totiž oměrnfmi Ikon-
strukčními.
T,ento způsob splňuje podmínku minimálnosti

měřickfch prvlků, ovš,em lmntl'ola postačující není.
Stanič,eni po voLnfch přímkách j'e sioe k'ontrolová-
no délkou měřické přímky, ,al'e i nělkoUkametr.ová
chyba ~ 'S'oučtukolmfch oměrmfch s,e na délkové
odchylc'e měřické přimky znate'lně ne,proj'evL Při-
tom volná měřická přímka bud'e pootoč,ena, pro-
tože rohy obj<ektu jsou dány (obr. 3 - body 5' až
14'. 'Správná měřická přímika j,e označena pí'sme-
[l,em a, pootoč'ená mě,ř. přímka písmenem b.) Tuto
chybu neodhalí ,ani kontl'olní oměrná mezi body
1-2, 'kte'rá sle pOl'ovnává s vypočt'Hnou ,oměrnou ~e
správných souřadnic hodů 1 a 2 určených z měřic-
ké přím1ky. Při vfpočtu souřadnic na počítači bu-
dou oVšHm body 5 až 14 vypočt,eny chybně (jako
5'-14'). Chyba se zjistí až :po zákl'1esu IObj'ektu,kte-
rf bud,e 'deformován. Na obr. 3 j,e naznači6'n pří-
klad s chybou v oměrné mezi body 11 a 12. Místo
IOměrné 3,00 byla zapsána oměrná 9,00. Staničení
a kolmioe s touto chybou jsou uvedeny v tab. 2

Tento příklad deformace kr,esby ukazuj,e, že je
nutné ještě v t'erénu provést součt'ovou kontrolu
oměrnfch ,podélnfch [pro staničení) I pří'čnfch
(pl'10Ikolmioe). Tyt,o součty musí bft ,přibližně DU-

l'ové. Podélné oměrné uvažuj<eme v kladném smě-
ru měřické 'přímky kladně, v ,opačném směru zá-
porně. Rovněž ta1k pro příčné oměrné považujeme
směr vpravo od kladného směru měřlcké přímky
kLadně, Vl'8VOzáporně. P,odl,e toho bud,e v našem
lmnkrétním p,řípaděs<ouč,e,t příčných oměrnfch:

a) .při správných údajích

-36,57 +36,52= -0,05
b) při chybě v oměrné 11-12 o 6 m

-42,57 +36,52= -6,05

Při zjištění chyby musíme oměrné ,př'eměřit, a
jsou-li správné, t'edy př'ekontrol1ovat praVIQúhlost
výstupků.

2.2. Druhý způsob, kt,érý částečně splňuj<e také pod-
mínku I~ontroly měřerní, je polkud sle týká zaměř'e-
ní stejný s,e způsobem ad. 2.1 (podl'e obr. 2), avšak
zápis se provied<epodle tabulky 3. }edná s.e o po-

'<

ClIlo bodu y X
Typ ._---- ...-- -- ..__ ..-- staniteni kolmice Pozn.

skupinov' "Iastni vodorovná vzdálenost vodorovný ůt'lel

HS i
, , 1":0:0: I 4000 00 -'~DO.oo

; , , .'0:012 1000 00 59175
: , , , '-"

5/
, , , '1'0'0" 00 11.0
, , , lf.0'.0i.2 91.75 00
, , , , ,-'I
, , ,

, I III U5' ",ff}
, , , , ,~I 9232 Hl
: , , , , g" 19 2•. 2~
: , , , 'Z'~ 151 qo
, - , I , '2'8 1.51 3"2, , , , '-12

ff' , , . , ~2'1 00 00
: , , , '2'8 ~/2 0.0

1 I , , ,. '/
: : : , , '3 3'.12 -~~, , , , '·12

§2 , , , , , :1 -N25 HS, , ,
: I :lf .58.~ -,loo

1 , , , ,. 'I
, , I : 'ť.J -11.25 oJ.DO
, , I ~ I 1.11 -1125 H8: , , : '1.1 0.0 0.0
, , , I '1.2 0.0 JOtl, , ! ,/'" 2&15 0.0! ,
: , , , , ~S 2~8.5 -351, , , I ' :8 '2,"2 -3,53:
: I , ,

I ~;l 32 It2 00: , , '" "811 00
: , , I , :.5 /f8,/1 -'00

~ , I , '·'2
62 , , , , , '2 -XII U,

, , I , , :J 56.&4' 2.00
I , , , ,-, I,
: , , , 'I"~ 0.0 120
: , , : '/:J 0.0

""", , , , "'7 12 (J() 0.(/
I I , : 'I" 12JJf1 1.21
: , , :. '/.1 11.12 /21,

I , : ~2l/ /112 0,01
, , , , ,2.1 27,(J() 0.0
: , , , '2.2 27.'10 J.52
I , , :il~ 32511 361
, , , , '2'11 32.50 00
, , , '25 .B.2~ (J.o, , ; , '2.' "81~ 200
; , , '-!2, ,

59 I , , , , :1 2 2318
: I , , ':.'1 II "B~, , , , '-i~
~ , : , , I, , ,

užití úlohy typu 66 - ,obecné měřické .přímky daně
body 1, 2, 3, 4.

Můžeme volit buď dvě přímky - st'ejně jako
v případě ad 2.1. [,ovšem ,obě jako typ 66) nebo
v případě, že jde IQ pravoúhlou budovu, můžeme
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CI.lo bod. y X
Typ .- ._- ._--~.- ----_ ..._. stanlt.ni kolmice POln

Ikupinow6 vlastni vodorovná vzdilenost vodorovný úhel

52 , , I , '# Qf10 lIJ t,6, , , , '+ RII8/ - 2.00
: : ' I '-!4
, , . , , ,!1J /5.00 10 ,~
: , , ; '('J /5,0() $.00

1 ': I ":2 x !lG" g{)()

: , , ; "" 2~25' 0.00
: , , , "'O 53 (O 0_00

: , , , , :9 -1;310 -351, , , , , : l 5/Úi1 -H3· , , , , :" BUl 0.00
I , , , : :, ~, ,z 0,00
I , I , , , zit It2 -Z_oD
I , : , , , 0.00 - (3.50· , , , . !j liti/ -:11.8&
I I I , :-:2
I I I I: I

· , , I: I
I : : : : :·

použít jen j!ednu přímku, např. přím1ku jdoucí bo-
dy 16 a 25 nebo přímku jdoucí body 11 a 6 (v ,obou
případ'ech urĎené měřickými Iprvky bodů 1, 2, 3, 4
- měřiclké prVlky se určí z oměrných). K této mě-
řické přímc:e budou vztaž'eny body obou podélných
stran bud10vy (zápis v tabulce je proveden podle
tohoto případu). Naměř'ené oměrné použijeme ropět
jalm konstrukční.
Tento způsob má tu př,ednost, ž,e s,evýpočtem

projeví nejen chyba ve staničoení, ale i chyba v kol-
mých oměrných. (Viz p1o'8unbrodů '2 a 3 na obr. 3).
Výpoč'etní program zjišťuje, zda odchylky souřad-
nic na daných bod,ech nejslou překročleny. V OP'lČ-
ném případě se tento bod vyloučí ·a výpočet se
prov'ed,e na zbývající al'espoň tři brody. I tehdy bu-
de chybný výpočet těch bodů, jejichž kolmice
byly určeny načítáním Ikolmých oměrných od chyb-
lIlé oměrné. Je tedy třeba tento úseok př,eměřit, ale
důlelžité joe,že chyba byla zjištěna. Další pi\edno'ití
je, ~e typoem úloohy 66 s,e body zaměřlenék měři::-
kým přímkám Ilmntrolují a případný chybný bod
se vyloučí. To znamená, ~e není nutné zaměi\ovilt
bodylk rlizným měřickým 'přímkám, stačí jlen jH-
denkrát a pečlivě. I v tomto případě jle však nutná
'součt,ová kontrola oměrných jako v pi',edchozím
případě.

Clslo bodu y X
Typ _ .... _----- ---------" slanleeni kolmiCI P.u.

skupinové vlastni vodoroYn~ vzdalenolt vodorovný "hel

: Jr.00 'I
.

500,fIOMS , , lOOCl 00
, , , /NJtoí,2 100000 S911S
: , , , I_I~

51 , I , //,(}fo'of 0.0 00, , , tr.(Jt0~ !H.7S" 0.0
, , , , '-'I
I , ,

I !~ B.~5 I~S8
,

I i , , :1 9232 +.1/
, , : , , '2 g" f9 28.:0
, , : , ! 2!7 1S( IJO
., , , , '2'8 1 S( M.n
, , , , ,-!?

5/ , , , , '2'1 (10 0.0
, , ; , '2'.8 3"~ 0,0
, , , ,

, _I'

: ' i : ' '3 3&.9Z - JIIG"

j
I : ; 1.12

" : , ; , , :2 0.0 li /t9
I , : : ' '.3 8'115 2.00

: ' : , , :1 0,0 28. 21
; , , , , 'q sns 2f1fi
, , : , '-:1: , , ,

, '" 2' " 00
I , , , :/', ~ II qlf1

: , ! "'1 38" 00

: , , I '1'8 ~.II U(
; , , , :ZO 11323 0,0

: , , , '1.9 1/323 ( Zl
: , I 'i( $311 (l0

: , , , :1.2 .f.1. " 3.52

: , , , :1." 58 '( QO

: , , , '2:3 JlI." Hl, , , , :1.5 :rt". 0.0
, , :

I :2" 1tM Z«J, , I I '('+ 15.00 21/.1'
I , , I '('3 IG.IJO 1'.'"
I , , , , "2 ,~,~ ~,.3
: , , , , (:I 2' 2S 2111
: , , , , ('O 53/0 n71
, , , , , :9 5310 2011
, , , , , '8 .fR " 2t1X
, : , I '1 S8" Z3.11
I , , , " '''''2 23 ~!J
, , , , , '5 lH2 1119,
, , , I '-!j, , , , , ,
, ,; ,

I'

, , , , I

I , , , I

, , I , , ,
: ,

! : ! ,,

T,ento malý příspěvek měl pou~e ukázat, žeexi-
stuj<e ú~ká souvislost mezi číselnými zpracovat,el-
skými metodami (hlavně pokud Je možno použít
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počítačového zpraoování) a metodami měř'ení (viz
[5 J).
I ikdyž není možno s18beI1epší metlodou ~pracová-

ní zI18pšit špatné výsI,edky měh3iní - ty je t,veba od-
stranit vždy přieměř'ením - mů~e vhodná metoda
zpracování snížit pracnost ,a čas potř<ebný k měře-
ní. Pak I~e na získání menšího, aIle dostačujícího
počtu měřic1kých prvků věnovat víoe času a tím
i pe,člivosti a zabezpečit tak správnost výsledku
měrení.
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Konfrontácia geomorfologických
máp V Budapešti

Mada'l"S'ká kartogra'fia každým mk,om (od r. 1962) sys-
terna1:idky :lJame'riava svoje úsil'ie , alby ,výsl,ed'ky nie'koI-
ko'ročlného ,pracovného úsiUa mOIh'1.akonfront'o'llať s vý-
sledkami ostatných, n~jmli eur6pskych štátov. Za tým
účelom Ipravidellne s monotema<tickým :lJame'raním u~po-
Ifiada Ivýstavy ikartogra.fickýc'h diel slPojené s konfere'n-
ciol.li. V Geod,etick,OIIll ,a,,k!artog1ra>f'ilcklOrmo.bzore sa nie1kto- .
rým týmto alk,ciám venova/LapmlOrnosť (polZri K-elemeln,
A.: Dennografické mapy v Budapešti GaKO 1970, č. 1,
str. 23-24; !Pravda, J.: Medztnárodná kaTto:grafid{á vý-
stava v Budapešti. GaiKO, 1976, ,č. 10 str. 296). Cesklos'lo-
'IIensko sa na týcnto výstavách naši,ch i'UI~ných susediolV
akJtfvne zÚlčastňolValo, Ikde vi.ace'fÍ autori z CSSIRvystúpili
i v priebehu rokolVania s odbornými re'felrátmi.
Posledná Medzinárodná konferencia geomorfologické-

ho maporvania 'preibiehala v dňoch 25.-28. 10. 1977 v Hu-
da'pešti. P,rit,om Ipredlnášková č,ast sa uskutoaniLa v lP'ries-
tOl'och VýskUJmného ústavu geografického Madar:skej
akadémi,e naulk.Geomorfologid{é ma1py 'U~poriacLa>t'eUain-
štatovali vo výstavných priestoroch PolnonospodáTs.keho
múzea 'ilO Válr·ooligete.

V prednáškovom cykle ,konferencie na'jiVii.čší počet rprí-
speV'kov, cellkom 9, maLo UlSporiadajúoe M ,adar s k o.
,Paleta nast,ol,ených Ipred:ná'šalných otázok sa Inagviac tý-
!kala a,plilll:'Ovall1ý'chgeomorf.o'logických IpToblémolV. ;TýIIllto
smel'om sa niesli 4 pdspevky, 'kitoré oSlveUovali a pod-
'čiarkovali 'vý~nam ilnžilniersko-ge,ollogického maiplo'll.all1ia.

Autor i týchto ipríspev,kOlV (iPécst - }uthás'z - Schwei;t-
zer, Fodolr, T6th a S~il~rd) na prílk'lad,o,ch z oelého ú!Ze-
mia MadBlrSka, pri'padne niektorých je'ho osooitne sledo-
vaných lokalít (Budapešť, Ba1aton a i.) dokumentovali
zLsk'ané výsl'edlky terénnych vý:slkUlmo'll pri geomorfolo-
gi·okých mapolVacich prácach. Kon:krétnym výsledkom
tých to lP,rá1chol0 k·artogr.af'Ldké stvállnenie g e 'O mor f o -
a 'o g i c!k e j ma.p y Ma dar!S:k a 'v mierke 1:500 000,
kt'oirú ,autorsky spracov.a'l Ikolelktív 'VýsJmmného ústaiVu
ge,o.gr1a.Hckého,pod ved€iIlí:m Iprof. IPécsiho a ikartografic-
ky stvárnil Kartografiai Vállalat Budapešť.

:Podlkla·dom na :wstavenie toh'to temaUckého lIli8,po'vého
di,ela bO'1i'P'r,acovné\o,rilginály splraoOlV,anéna tpodk],ade te-
rénll1eno výskUJmu Ina Ivý~laQkoch má'p v mierike 1:50 000,
pr~padlne 1:100000, p'odfa jednotného kartografic!kého
a, I~resličskéhokrlúča. Toto 'rnarpové die],o (najmli jej 100\1"-

togl'a.fic:ké ~ná'2iorlllenie], 'IIÝ'beru IPodkladovelj situácie, 00-
bornej vlilZlby: morfológia vzn'tku ,terénu (farlbami), lito-
16gie (:lJlla·č!k1llInil,veku povrchových foriem Cpís:menami)
a lostatných g,eomorfologildkýoh ČiniteI,olV (značk~i) alm
i vodstva., by si zasluhovalo pOOTo1mejšiu OSlObitnll re-
cenziu, najmli v konfrontácii viacerých vySta'llelllých do-
má,ci,ch a zahraničný1c'h geomo-rfologic!kýc!h diel.
V ,pTednášlkach oSltatní mada,rskí autori sa zaoberaH ži-

vO'tlným prostredím (Kat-ona - Keresztesi - Rétvar;i, Lo-
V'asz), medz'inálrod'ným g-eomorf.O'logickým SiP,racO'vaním
:k'BI1paltlsikO'-ibalikánskehoob1iúJka [Pé,csi), morfologickou
analýlz,o'U (Kertész) ako významom a p'Ůsobením reliéfnej
energie (Gabris). akrem domácich autoIfO'll, Iktorých :holo
pocho1pitelne naj1viac, naj,poootillejšiu skUJPinu na tejto
IkiOll1'ferelI1ciimal S 0,'11 i e t s k Y z v li z. Jedina 'skupina au-
torov sa Z8.obe,rala V-Dsvoj<ieh plfÍ~pevllmch vy,konanými
m8lpova,cínti prá'cami konJkrétnych obl~stí 'OITI výsikyte
nafty a zemného plynu (VoLkov, KUlpraš - SvidSlkij). lná
'skUlptna autorov re.feroval'a O'mapov-Dm stvá,rnenf geody-
.namický'c'h pocll1'(ldov (Lil'ienheTg, S,etunSJkaja, Gorelov,
Blag,olvol1n - Vedenska-ja - Se,rebril8Jny1j,GobedžišviH).
P o I s k i geomorfol6govia informovali účast:níkov 'kQn-

felrencie o svojich geomorfologických mapách v mierke
1:2'5000, 1:50000 a 1:300 000 (Gilews~a). Ďa.le~ 'IIysvet-
10'll,ali 'VýZlllam g-eommfologi,ckého výSikuJmu IZ IhladiSika
potJrteb územného plánov,ania (Stalja - Kimberg), prí-
padne hodnotU i dl:HežitO'sť geomO'rfO'llogiokých javiQIv
z hladiska tmisttky (.Karaszewska).
V rámCi medz.~náDO-dnéhopl'ed,nášl1wvéh-o,programu po

jednom Ipris[ll-e:viku:predniesli tieto štáty:
C S S R (KOiOOČlný,M.), Bel g i c k o ['P,auUssen, E.),
T ,a I 'i a n s k o (Paniz,za, M. - Ga·rrtoll1,A. - MantOlV~i,
F.), K,anada (iKesi'k, A. B.), USA (Chiili-Mtn Hsic'h),
Š va j Či a r s ,k o (KienG1,olz, H.) ,a N e m e c k á s P o 1-
k O'v á r e p u b 1i Ik a (German. R.).
Na výstave geomolff1ologických máp sa podielalo svo-

jimi prácami 43praoovísk, ako univerzity, výskumné
úJsta'vy, iÍill:š'ti.tJúciea Ipod'ntky z 23štátolV. Štrulklúúra vy-
st.avovalI1ých exponát ov bola tvorcami IPozna,čená svojím
oibsahom, preto~ vli,č,štlnou sa vY'stavova1i mapy, diagra'-
my a Ipulbliikácte rázu experimentá~no-vý\"ojovél:l!o'. Celá
výstava dala možmost na'zrieť do, peslt'réhore.gist.ra vyja-d-
rovacích jedno i lViacf!arebných prostlriedkov a tva,rov
značiek znázmňovanéno od,borného OIb6tahu. Je zrejmé,
že z j e -d'n o c o va lil i e zn.ačkOlVého ~Iúča i použitých
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farieb z,atiaf neprichádza do úvahy. Z vystavovaných ex-
p·onátO'v holi pOlvšimnUltiaho,dné:
V expozícii ZSSR: Ma<pa podmorských dolín Či.eTneho
mora, 1:2,5 mil., GUGK 1975, mapa lavínových obl,astí
ZSSR, 1:7,5 mil., GUGK 1971, ,alko. i ma,pa za.r'Gvnávania
povrchu a zvetrávani,e ZSSR, 1:2,5 mil. vyd,aná Ministe1r-
stvom geol6gie ZSSR a Zeme'pi:sným ús't.avom Akadémi'e
'vied ZSS'Rv 'I'. 1971.
Vo, š va j č i a Irs ke j výstavke 'P'útala po:zornOlsf geo~

morfologická ma1pa nebe,zpečenstiev Grimdwaldul:l0 000
z r. 1977, o ktore1j bol pred'neooný príslPevo'k v p'redniiš-
kove'j časti. I

Vo, f I' ,an c ú z s Ike j expozlcll mohla návštevnf.kov
zaujat d'voji.c,a hsto'v z rO'vnakého územia 1:50000 [geo,-
morfologicka mapa a mapa pov.rchových foriem), dalej
listy podrobnej geomorfologickej mapy FmncúzSlka
1:50000 ako i spracovaná geomodologická mapa z ta-
lianskej centrálnej Klalábrie v mieI'ike 1:100000. Vo svo-
jich vyjadreniach odborného obsahu používali s'pracova-
te,lia symbolické a štrukturálne rastre raz po,zitívne a
ravnako i negatívne.
T a I i a n s 'k a geomo·rfo,logic'ká mapa údoli.a MO'l1zoni

[Dolomity) v mielrke 1:15000 uipozorňUlje na znázorne-
nie násy'pových kužerov a akumulácie, a to nasilovaním
hrúlbky čiaTyaž dopndoby plných predlž.ených trajuhO'I-
nílkov.
Z našej čes ,k o s 10 ven :ske j expotzíeie, oikr'em máJp

budila pozornost geomurfolog'ická publi,kácia J. Demka
"Hamdbuch de'r geomO'riphologischen Detail:kar'ti·e,rung"
'Vydaná a IGU. Komisia pre geomOlrf,o'logioký 'výskum a
mlllpova'nie, vo Viedni r. 1976.

Záverom mOlžno ,konšta'tovať, ž.e vý:stav,a i predllláškový
cYlklUlso. geomorfO'logilckých mapádh dali návšte1vlní,kovi
nazrieť do prác jednoHivých zúčastnených štátov. Pou-
Ikálzali Ina d61elžutosť geomorfol6gie pre súča'sný technic-
ký Ivývo,j a upozornili 'i na negatívne úkazy zásahučlo-
veka do p.rírody. 'Preto niektoré štá'ty p·ri,kro1čtli k syste-
matiokému geomorfologickému malpovaniu a vydá'vaniu
geomo'!'fologicikých má1p vo viacerých druhoch a mier-
kach.

Výst.ava eXip·onátov ZSSR a MIlRd01kumentovalla, že tam,
kde sa vedeckovýskurnné pracoviská spojili s rezo!l'tnými
kartngraf.i.ckýmipr.a'C,o,viskami, dos.ahujú s.a výsledky na
kv,alitatívne vyšej úrovni. Pritom tematické mapovanie
v teréne zaibe'zpe'čuljú vedeC!ké IP,racnviská ,a mapové pod-
klady i výsledné t,ema'tické m.apo'vé diela ~pT,aoovávaj'Ú
rezolI'tné ikartograficiké PINlco'viská. Tieto .polZoruhodné
výsled'ky 'prá1c Inaši.ch južných s'Usedo,v možnozúžitkOlVat
i v našich !p'odmiernkach.

Ing. Albert Kelemen,
Slovenská karlogratia, n. p., Bratislava

I. zimné branné preteky v Iyžovaní
pracovníkov bratislavských organizácií
rezortu geodézie a kartografie

30. výrocle Víťazného februára bolo inšpirujúcim mo-
mentom pre pracovníkov Geodetického ústavu, n. p.,
Bratislava, ktorí zorganizovali v dňoch 9.-13. januára
1978 vo Vysokých Tatrách I. zimné branné preteky
v lyžovallJí pr.aoovníkov bratislavSlkých organ1zácií re-
zortu Slovenského úrad u geodézie a kartografie. Hlav-
ným cie!om tohoto podujatia bolo - v nad vaznosti na

tradíciu letných branno-športových hier prehl-
bovať pocit osobnej zodpovednosti za obranu našej 50-

cialistickej vlasti, nadobúdať pre obranu potrebné psy-
chické a fyzické vlastnosti a pri tom súčasne prehlbo-
vať súdružské vzťahy medzi pracovníkmi jednotlivých
organizácií rezortu.
Prvé zimné branné preteky mali nasledovnú bran-

no-športovú náplň:
a) branné preteky trojčlenných hliadok žien na ly-

žiach (trať dlhá cca 3 km),
b) branné preteky trojčlenných hliadok mužov na

lyžiach (trať dlhá cca 5km),
c) lyži·arske dvojkolové slalomové pre,teky pre ženy

i mužov na trati dlhej asi 500 m s cca 25 bránkami.

Popri behu hliadok boli plnené branné disciplíny:

strerba zo vzduchovky,
-- hod granátom na cier,
- presun raneného.

Hlavný stan organizátorov bol umiestený v podniko-
vej chate "Geodet" v Tatranskej Štrbe, kde bývala aj
prev.ažná časť pretekáJrov. Organdzátori 'boli nútení na
základe obmedzených ubytovacích možností v Tatrách
v plnej zimnej sez6ne usporiadať preteky pre kateg6-
riu mužov a žien časove oddelene. Trať pre preteky
bola vyhliadnutá a pripravená v blízkosti obce Lučiv-
ná, niekorko kilometrov východne od Tatranskej Štrby.
Br,anné preteky v obid:voch kateg6riách, 'U,koaj slalom
žien sa v tomto :priestore uskutočnlli, no záverečný
slalom muž ov musel byt pre zhoršenie snehových pod-
mienok prenesený do krásneho prostredia slalomovej
lúky v Areáli snov na Štrbskom Plese.
Vhodným spestrením pobytu pretekárov bolo usku-

točnenie besedy sozaslúžilýJm majstrom športu Mila-
nom Kriššákom, horským vod com a zachrancom tat-
ranskej Horskej služby, ktorý po dva večery (osobitne
pre ženy a mužov) jednoduchým, no nesmierne púta-
vým spllsobom hovoril o čs. himalá jskej horolezeckej
expedícii a výstupe na Makalu [8410 m) v roku 1976.
Jeho rozprávanie, doplnené premietaním farebných
diapozitívov, si naplno získalo účastníkov, ktorí budú
na stretnutie s vynikajúcim, úspešným, a predsa tak
skromným športovcom iste dlho spomína ť.

Výsledky jednotlivých súťaží:

b ra n n é p I' e t e k y - žen y
1. Geodetický ústav, n. p., Bratislava
2. Geodézia, n. p., Bratislava
3. Geodetický ústav, n. p., Bratislava

branné 'pretelky - muži
1. Geodézia, n. p., Bratislava .
2. Geodetický ústav, n. p., Bratislava
3. Geodetický ústav, n. p., Bratislava
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slalom - ženy
1. Ing. M. Gogová, Slovenská kartografia, n. p., Bra-
tislava

2. E. Schtinbecková, Geodézia, n. p., Bratislava
3. Ing. D. Koniarová, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
slalom - muži
1. A. Kuchárik, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
2. Ing. G. Šulgan, Geodézia, n. p., Bratislava
3. J. Furmanczuk, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Putovný pohár pre najlepšiu organizáciu prevzalz rúk
predsedu SÚGK Ing. O. Mi c h a I k u riaditef Geode-
tic'kého ústavu, n. p., Bratislava, Ing. J. Fa 'r k a š o v SI 'k ý.
Predseda SÚGK Ing. O. M i c h a I k o pri záverečnom

hodnotení a slávnostnom vyhlásení výsledkov vysoko
vyzdvihol úsilie všetkých 48 pretekárok a pretekárov
z 5 organizácií rezortu, ktorí v česlnom boji hájili
farby svoj.ich pmoovísk, ako aj prácu organizátorov
a vyslovil presvedčenie, že podobné podujatie, ale so
zastúpením už všetkých organizácií rezortu, sa stane
od budúcej zimy významným a trvalým bodom v roč-
ných plánoch komisií JSBVO pracovísk rezortu SÚGK.

Ing. !ozet Marek,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava

LINSENBARTH A.: Fotogrametria naziemna i specjalna

(Pozemná a inžinierska fotogrametria). Warszawa, Pan-
stwowe przedsil!biorstwo wydawnictw kartograficznych,
1974, 507 s.

Po druhej svetovej vojne, približne od 50-tych rokov,
možno konštatovať nový rozvoj metód pozemnej foto-
grametrie a jej častejšie používanie vo vede, technike
a v národnom hospodárstve. Umo~nilo to vzájomné ov-
plyvňov,anie vývoja fotogrametrických prístrojov (foto-
komor a vyhodnocovacích prístrojov) a potreba apliká-
cie metód pozemnej fotogrametrie vo vede a technike.
Prakticky v každom štáte sa utvorili pracovně skupiny,

ktoré sa zaoberali aplikáciami fotogrametrie a s tým
spojeným výskumom a vývojom. V Pofskej fudovej re-
publike taktiež vyrástli početné kolektívy pracovníkov
na vysokých školách, ale aj v praxi, ktoré prispeli k roz-
voju aplikácie metód pozemnej fotogrametrie, ako aj jej
využívaniu doma i v zahraničí v rámci expertíz a pomo-
ci rozvojovým zemiam.
Autor recenzovanej knihy je členom pomerne širokej

varšavskej skupiny špecialistov s bohatými skúsenosťami
v Pofsku i v zahraničí. V knihe zhrnuI teoretické a prak-
tické poznatky roztrúsené v pofských odborných časo-
pisoch a publikáciách, ako aj v zahraničných [i česko-
slovenských) periodikách. Zostavil ich do diela, z kto-
rého pre blízkosť pofského jazyka možno viaceré po-
znatky fahko prebrať a použiť aj u nás.
Táto recenzia chce čit<atefovi pil.'iblíŽiť obsah knihy

rozdelenej do 9 kapitol a poukázať na poznatky, ktoré
možu obohatiť našu prax.
1. Všeobecné základy pozemnej fotogrametrie (22 s.).
Úvodná kapitola sa zaoberá centrálnou projekciou foto-
grametrickej snímky, jej orientáciou ako aj vziahmi
medzi snímkovými a priestorovými súradnicami sním-
kovej dvojice s roznými orientáciami osí záberu.
2. Fotogrametrické fotokomory [89 s.). Po prvých, dnes
už historických komorách popisuje princípy konštruk-
cie m8lra,čských fotokomor a fototeodo1itov, ako aj ste-
reometrických komor. Z pome['ne širokej palety merač-
ských komor a fototeodolitov uvádza najma prístroje
produkoie nemeckých, t<alianske.j, šv,ajciarskej, švédskej a
japonských firiem. U steil.'eometrických komor sú to opať
prístroje 'produkcie uve<denýClhštátov, pričom japonských
typov je až 5. V osobitnej časti popisuje stereometrické
komory pre špeciálne úlohy inžinierskej fotogrametrie.
Zaoberá sa tiež tzv. pofnými metódami kalibrácie merač-
ských komor a fototeodolitov pre topografické mapova-
nie, kalibráciou fotokomor pre blízku fotogrametriu na
špeciálnych testovacích poliach, ako aj rektifikáciou.
3. Teíiria chýb pozemnej fotogrametrie (26 s.). V tejto
kapitole najprv analyzuje vplyv chýb prvkov vnútor-
nej a vonkajšej orientácie jednotlivej snímky včítane
vpIyvu netesnej polohy fotografickej platne SI obr·azo-
vým rámom fo tokomory na snímkové súradnice. Ďalej
dosť 'podrobne rozoberá vplyv chýb uvedených p,rvko,v
jednotlivej snímky snímkovej dvojice [diferenčný vplyv J,
resp. obidvoch snírnok (spoIočný v,plyv) na deformáciu
modelu, tj. na :lJmenu fotogrametrických prielstorových
súradnic.
4. Vyhotovenie fotogrametrických snímok (23 s.). Po vy-
jadrení vefkosti zorného pofa fotokomory v závislosti
na formáte snímky a konštanty fotokomory sa zaoberá
zorným pofom stereogramu pre normálny prípad a sto-
čené osi. Ďalej stanovuje minimálu a maximálnu vef-
kosť fotogrametrickej základnice, rozoberá požiadav-
ky na výber stanoví sk a kontrolných bodov pre topo-
grafické práce a pre blízku fotogrametriu. V závere
kapitoly venuje pozornosť samotnému vyhotoveniu sní-
rnOlk pri roznych svete,lných Ipodmienkach a pri rozdiel-
nej orientácii osi záberu vzhfadom na osvetlenie, ako aj
fotolaboratórnemu procesu pri vyvolávaní platní ORWOTO 1.
5. Analytické vyhodnotenie pozemných snímok (50 s.).
VHčšiu časť kapitoly venuje autor popisu stereokompará-
torov a monokomparátorov (aj precíznym s automatic-
kou registráciou) európskych fotogrametrických firiem,
ich parametrom a postupu prác na nich.
V ďalšej časti uvádza vzťahy pre analytický výpočet

prihližných súradníc (bez použitia kontrolných bodov)
pre piH možných prípadov orientácie osi záberu sním-
kovej dvojice - od normálneho pripadu s horizontál-
nymi snímkami po všeobecnú polohu ich orientácie. Na-
sleduje výpočet fotogrametrických súradníc s použitím
opráv základnice a paraláx.
V závere kapitoly uvádza dve metódy pofských auto-

rov na eliminovanie deformácie modelu sposobenej chy-
bami prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie.
V prvej metóde, konfrontáciou fotogrametrických a

geodetických súradníc kontrolných bodov, sa predpo-
kladá, že posun bodu je v smere určujúceho lúča z fa-
vého projekčného centra na kontrolný bod. Využitím
viacerých kontrolných bodov sa určí najpravdepodob-
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neJsta hodnota opráv db, dp na výpočet spresnených
súradníc x, y podra už uvedenej metódy.
Druhá met6da využíva na určenie priestorových sú-

radníc spresnené parametre každej jednotlivej snímky.
Za tým účelom sa na každom stanovisku teodolitom za-
meria niekorko bodov rozložených od Iavého okraj a
snímky po pravý. Pomocou týchto vodorovných uhlov
a za snímkových súradníc týchto bodov sa zistí opra-
va df a dg>každej jednotlivej snímky pred samotným vý-
počtom. Túto metódu u nás ďalej rozpracoval a rozší-
ril Ing. J. Č e J.1ň 3 n s k ý, CSc., (GaKO, 1975, č. 5 a GaiKO,
1976, č. 10J.
6. Grafické metódy vybodnotenia (16 s.J. Najkratšia ka-
pitola popisuje viac-menej všeobecne známe sposoby
vyhodnotenia, ktoré majú dnes len obmedzené použitie
a zmienku si zaslúžia z dovodu názornosti a metodiky.
7. Analógové metódy vyhodnotenia (119 s. J. Kapitola
je oprávnene najlrozsiahlejšie, leibo tieto metódy vyhod-
notenia všeobecne prevládajú. Na túto kapitolu pripadá
viac ako patina knihy.
Viac ako polovica rozsahu kapitoly zaberá popis ana-

16gových vyhodnocovacích prístrojov. Popisuje prístro-
stroje a ich princíp konštrukcie staršej a najnovšej pro-
dukcie eur6pských firiem (Zeiss, Wild. Opton, GalileoJ,
konštruovaných špeciálne pre pozemnú fotogrametriu
ako aj niektoré univerzálne prístroje. Z nich spome-
niem len najnovšie typy, ev. tie, ktoré sa ešte vo vačšiej
miere používajú: stereoautograf ,1318, stereoautograf
1318 EL, technokart (Zeiss J; terragraf-Opton, autograf
A 40-Wild, verostat-Galileo a autograf ST-65 japon-
skej firmy Sokkisha. Z univerzálnych prístrojov sapo-
pisuje Wildov autograf A 10 a planimat fmy Opton.
V závere kapitoly sa uvádza postup rektifikácie a vy-

hodnotenia na stereoautografe 1318 a autografe A 40.
Čitatela si dovofujem upozorniť na viacero postup ov
orientácie modelu na stereoautografe, ktoré vypracova-
li najma porskí kolegovia.
Posledné dve kapitoly, k a p. 8. Speciálne metódy a po-
stupy (64 s. J a k a p. 9. Použitie fotogrametrie v roz-
nych odvetviach vedy a techniky (82 s.], venoval autor
2ihrnutiu najnmrších 'poznatkov v oblasti inžinierskej fo-
togrametrie v zahraničí, ale najma domácich autorovo
Jednotlivé častí týchto kapitol sú doplnené pomerne roz-
siahlym prehladom Iite~at'Úry nadvazujúcich na o,pioo-
vané aplikácie. V predošlých kapitolách sa uvádza li-
teratúra len sporadicky a to pod Čiarou.
8. kap. uvádza čitatela do problematiky sledovania po-
zvolných a rýchlych dynamických javov, rontgenovej
fotogrametrie a fotogrametrie vo vodnom prostredí.
9. kap. obsahuje aplikácie fotogrametrie pri špeciálnych
zameriavaniach topografického tvaru terénu, glaciolo-
gických expedíciách, pri banskej povrchovej a podzem-
nej ťažbe, v geol6gii a inž. geol6gii - napr. zosuny. Za-
ujímavé poznatky uvádza autor tiež o zameriavaní a in-
ventarizácii pamiatkových objektov, ako aj ich interié-
rov. PCR od r. 1945 venuje velkú pozornosť obnoveniu
a reštaurovaniu historicky a umelecky cenných objek-
tov - budov a z toho vyplýva vysoká erudícia a odbor-
nosť aj geodetov-špecialistov na tento druh prác. Mier-
ke exteriérov je 1:100 až 1:50. U interiérov 1:20 až
1:5, príp. aj 1:2 a 1:1.
Organizácia prác pre vyhotovenie meračských pod-

kladov v pamiatkovej starostlivosti je na vysokej úrov-
ni. Okrem špecializovaných fotogrametrických pracovísk
ministerstva kultúry majú viaceté ústavy rezortu geodé-
zie a kartografie osobitné pracoviská vyčlenené len pre
tento druh prác doma i v z6'lrraničí.
V dalšej časti kapitoly sa autor zaoberá využitím foto-

grametrie pre projektovú činnost v architektúre (per-
spektívne fotogrametrické zákresy projektovaných bu-
dov Jako aj pre stavebníctvo (deformácia stavieb a kon-
štlJukciíj, v a1rcheol6gii a1pod.
Pri konfrontácii pofských poznatkov s našimi vidíme,

že smery rozvoja aplikovanej fotogrametrie sú vo via-
cerých oblastiach podobné, i ked každá strana má svo-
je špecifiká, dané požiadavkami národného hospodár-
stva, prístrojovým vybavením, organizáciou práce apod.
U porských fotogrametrov je výhodou to, že v určitých
centrách (napr. Varšava, Krakov, VroclavJ sú pomerne
široké Urny, ktoré vzájomne spolupracujú a dost často
si vymieňajú poznatky v rámci špecializovaných semi-
nárov.

Práve preto je užitočné mať prehrad o práci odborní-
kov v zahraničí, aj porských, ako aj v iných štátoch.
Objektívne posudzované, aj československí fotogrametri
dosiahli pozoruhodné výsledky v a1pIikovanej fotogra-
metrii, o čom svedčia aj články v našom časopise
a iné publikácie. Zatiar však tieto poznatky neboli pre-
hrad ne zahrnuté formou podobnej knihy ako je táto.

Ing. Tozef Petráš, CSc,}
Vědecké laborat6rium fotogrametrie

SvF SVŠT, Bratislava

50 let člena koresponden ta ČSAV
Václava Buchy, DrSc.

Dne 27. 6. 1978 se v plné vědecké práci dožívá 50ti let
ředitel Geofyzikálního ústavu ČSAV, člen korespondent
ČSAV Ing. Václav Bucha, DrSc. Náš vynikající vědec
v oboru zemského magnetismu zahájil svou odbornou
práci absolvováním zeměměřické fakulty Vysoké školy
speciálních nauk ČVUT v r. 1951 a orientoval se na
vědeckou práci v jednom z mladých odvětví geofyziky
~ paleomagnetismu. V roce 1958 obhájil kandidátskou
práci a v roce 1966 práci doktorskou. Je dlouholetým
vědeckým pracovníkem Geofyzikálního ústavu ČSAV,
kde od roku 1962 zastávál funkci vedoucího geomagne-
tického oddělení a od roku 1970 funkci ředitele. Během
své práce dosáhl vynik,aj:ících vědeckých výsledkťl., kte-
rými položil základy čs. směru výzkumu zemského
magnetismu a zasloužil se o rozvoj tohoto odvětví ve
světě. Svou prácí např. podstatně přispěl ke zpřesnění
našich poznatkťl. o pohybu kontinentťl. v geologické mi-
nulosti Země a ovlivnil konkrétní řešení úkolťl. v geo-
logii, paleontologii, archeologii a v poslední době též
v meteorologii. Výsledky jeho dosavadní práce byly zve-
řejněny v řadě referátťl., přednesených na vědeckých
symposiích a seminářích, v devadesáti vědeckých pu-
blikacích a dvou knihách. Významná je rovněž politická
angažovanost jubilantova, která se mimo jiné projevuje
ve zvýšení politické a odborné autority jemu svěřeného
ústavu a v rozvíjení úzké mezinárodní spolupráce
v rámci socialistických státťl.. Je nositelem pamětní
medaile k 30. výročí osvobození ČSSR, 200. výročí Kle-
mentina, 10. výročí KAPG a čestného uznání 25. výročí
Onora. V ČSSR i za hranicemi zastává řadu vědeckých
funkcí, z nichž jako nejvýznamnější lze jmenovat člen-
ství v komisi pro obhajoby doktorských prací, místo-
předseda KAPG a člen komise INTERKOSMOS, člen vý·
boru IAGA ľinternational Association of Geomagnetism
and Aeronomy J.
I když obor, který si jubilant vybral po absolvování

zeměměřického studia, je této oblasti zdánlivě vzdálen,
souvisí s prací geodetťl. v tom, že svým podílem přispívá
k poznávání dynamických vlastností zemského tělesa.
původní povolání člena korespondenta ČSAV V. Buchy
se rovněž projevuje v jeho upřímně přátelském vztahu
k resortu ČOGK a v podpoře nezištné vědecké spolu-
práce s resortním výzkumným pracovištěm, s VOGTK.
J'ro tento vztah a další pozitivní osobní vlastnosti má
mezi pracovníky resortu ČOGK řadu dobrých přátel.
Přejeme proto jubilantovi k jeho významnému životní-
mu výročí radost a úspěchy v další tvťl.rčí vědecké
práci a ve všestranném rozvíjení spolupráce mezi vý-
zkumnými pracovišti v ČSSR i za hranicemi.

Redakční rada
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Z geodetického kalendáře
(duben,květen,červen)

2. dUlbna,1908 - před 70 lety se na,rodil v Týně n. Beč-
vou ·okr. Přerov, ,Ing. František iPliska, býv. vedoucí SG
v Hranicích a Novém Jlčíně. Dlouholetý, obětaVý pracov-
ník resortu, pilsobil nejdřív'e u ,kat. měř. úřad'Ů v ZUlně,
Ky:jově a ZidlochoVicích, ,později, vzlhledem 'ke svým dolb-
rým ·organiza,ČIIlfmscholpnostem, ,ja,ko vedoucí ISGv Hra-
nicícha Novém Ji-číně. Jeho práce, zejména u osidlovací
'komise MZ v Hustope.Čích a při zakládání TZn po roce
1950 byla oceněna ni'lkolika l\Ieřelj:nýmIUlZná!níJffii,na,po-
sled od Mě,stNV v' !Hranicích, kde po odchodu do důcho-
du v T. 1975 pracuje Il1IéIodbOTU vvstavby.

3. dUibna 1973 - 'před 5 lety - zemřel v Olomouci Ing.
František C,tvrtUk, !býv. př,ednosta mě,ř. IOddě,l€lnístaveb-
:ního r(í,řadutměs,ta Bma. Svým rozhledem a 'ho'll!že'Vnatostl:
podařHo se mu spolu s Ing. Peňázem vybudovat voto od-
dělení !lIa vysOlké odborné úrovni s vllastní t1slkárnou.
zasloUiži1 se o :provedení městslké n'tvel'ace oB vyhotovení
'výškopisu Ina území VeMkélhoBrna a 'v T. 1924 o nOl\lémě-
řemí města Bnna 'Vměl'. 1:1000. Byl čInný pulb1ictstioky,
spolkově i přednállkově, byl členem ,komise pro II. stát.
zk,oušky Ina ČV,ŠTv Bl'ně. Na od:počtne,k odešel v r. 1953.
.(Narodil se, 2. ledna 1892 v Černovíře u Ollomóuce).
6. dubna 1903 - před 75 loe1tyse ,na,rodil v ,P,raze Ing. Ja-
roslav Slitr, dloouholetý pracovník fJ1S,GK,'který větší 'část
své dlouho'leté ,pracovní 'čInnosti věnoval topog'raHckému
m8lpování. Spo18lčně s Ing. Dr. Bogusza,kem 'byl autorem
znamenité učebnice "Topografie" vydané 1962 v SNTL.
22. dubna (1928 - 'před '50 lety sev Pra~e na:rodil Ing.
Jiří Simek, Ivedoucí geodetické skupiny Proj€iktOl\lého
,ústavu Výsta'V'byhlavního města iPra[hy. Dlouhá 'léta p:ra-
coval v Q'8<Sortní:ehorganizs'cích v Braze. V letech 1965 až
1971 stá[ ti zrodu mapového díla "Te1chnické mapy (pI'Ja.-
hy 1:500". lza s:v{fuop'ŮSobení na Českém lÚJř,aděgeodeUc-
Ikém a 'kall"tograficlkém (1971-1974) ,byl 'spolurÚ'častelIl!Při
ltVol1běa prosazení vyhlášky č. 10/1974 Sb. O: geo-det1c-
'kých ,pI'Ja.'Cíchve l\IýstaV1bě.Je ZIllá,majeho činnost 'Vmno-
ha Ifunkcích ČVTS: KVČVTS pro ,St.ředočes!ký k raij, (MV
ČVTS rPraha, odborná 'skupina 'pro ilIlž€lnýrrslk,ougeodézii
přI 'ÚV ČV11SoB 're'vizní komise 'ÚV ČVTS. Od lf'oIku1969
praOl1Jje ja'ko sekretář studLjní skuptny [) IP'ři 6. ~omisi
FIG.\
27. dUlbna 1958 - !před, 130 lety zemřel v Pra'ze Josef
Jiittner - dělostřel,ec, geodet i8 ,kartog,raf. Byl členem
Král'OI\Iské 'české ~polaČlnosti nauk, IVyh01to'VilpodNl1bný
'pláIllPra:hy s 'oLkoHm,k'terý m~l na svojí dobu velmi vy-
sOlkou měl'ickouhodnotu. (Narodill se 12. září 1775
v Bel'narticí'ch. ve Sl~sku).

28. dubna 1928 - před 50 lety se narodil v. Biskupicích
okr. Svitavy Ing. Zdeněk Koutný, vedoucí odd. technické
přípravy výroby, racionalizace a dokumentace Geodézie
n. p. v Brně. Po absolvování zeměměřického inž. na ČVUT
v rPraze a kratším p'Ůsobení u n. p. Konstruktiva přešel do
reSOl'tu - OÚGK Brno, kde p'Ůsobí dodnes.' Je zapáleným
pracovníkem pro technickou racionalizaci, kteirou dovede
nejen propagovat, ale i realizovat. Podílí se na vzorném
uspořádání celostátních akcí "Burzy technického zlepšel-
ní" a "Dnů nové techniky" v ohoru geodézie a kartogra-
fie, pořádaných periodicky od r. 1962 u příležitosti Mezi-
národního strojírenského veletrhu v Brně. Je činný lite-
l'árně i přednáškově, aktivně pilsobí v ČVTS, je dopi-
sovatelem 1. Komise, mezinárodní nevládní geodetické
organizace FlG. V roce 1974 absolvoval postgraduální
studium ČSKVŘ v Praze. Za činnost v ČVTS mu bylo
uděleno Čestné uznání ÚR ČVTS. .

11. května 1953 - před 25 lety zemřel v Mosk'vě V. V.
Danilo,,". DrSc. :piIofesor geodéZ'1e lIla Moske'vském istitu-
tu illlžený'r'Ůgeodézie, r'ortog'rammetrie oB LkaI"1:ogra.fie.Je'
znám svou vědeckou a rHterámí čiJnností'V oboru přesné
para'lalkt1clké polygonomettie. (Nar·odil se roku 1889).

25. lkvětna 1898 - před 80 lety se ~rod'i!l IV Emě Ing.
Oldřich Viěar,pl'acovník měřického odd. stavebního
úřadu města Hr:oo. Kromě 'vlastní geode,tické a Uirbanis-

UClké činnosti, k,terpu vy,k·onával po 38 let za.býval se a
dosud s,e zaibýv'á zeměměři'ckolU historií ve vz'oohu Ik Brnu
a zemi moravské. Napsal více než 15 pfivodních histo-
ricko"vědných studií, Ikteré pu'bILlwva,1v odhorných his-
torLakých čas·opi,sech nebo ji'nÝ'ch Ikolelkti'vních dílech.
V tét,o zásluŽIllé 'práci 'pokračuje i po odchodu na odpo-
'činek v r. 1959. Jeho dosavadní činll10st si oosllUJ1mi,e'sou-
'hornější zIhodno,celní.

15. června 1883 - před 95 lety se narodil v Doupí u Tel-
če Ing. Alois Sime,k, ,přednosta pozemkového katastru
noaMoravě, hono'rolV'aný doce'nt ČVŠT v Brně. !S'véhohal\:é
zk!ušenosti z býv. triangulaoní kanceláře ve Vídni uplat-
nil při ibudování jednotné 'čs. [crigo:nometrické sítě 1.-'11.
řádu lila 'celém úzerrní státu 2ivláš'tě na Slo'Vensku a Mo-
'ravě. Řada jeho literáI'ních' pir<ucÍbyla vě'nována tomuto
olboru. Kromě ~loo8lbních IpoviJnností a ~ed.agog.ioké'ho
působení lila ČVŠT 'v BI'Ině Z1aibývalse intenzívně a~ do
konce Života zeměměřic.kou historH, I\:é věnoval druhou
,část své 'pu<bltlkalčníčinnoS'ti. Na tomto úselku (je nazýván
moravským ~měmě,řičem-l1istoriikem. jP.oool'Uho,dnáa zná-
má je .zejména jeho výzkumná p.lfáce "Liesganigovo, S1tulp-
ňové mě,ření na Moravě". (Zemře1 10. dUlbna.1967 v Br-
ně).
18. 'č,el'vna 1928 - před 50 lety -se na,rodill v Lednici Ing.
Jaroslav Hybášek, ,od'b. asilS'tent :ka>tedry geod.ézie FA8T
VUT 'B'rno. Vystudo'Val zerrněměř. inženýTst'ví na VUT
v Brně, 'působil na VAAZ v Brně, IV 1. 1958-1973 u Geo-
fy~;ilky'O. p. B.rno. Poté přešel na pedagog.ic'kou dráhu na
VUT v B>rně. Od r. 1961 vyvíjí 'velmi aktivní činnost
v Č'VTS p'fOogeodézi'i a k.alrtografii ,jak,o pf,edooda KV a
člen pléna ~V. V 'r. 1976 ibyl vyslán na ~inárodní kar-
lto'g.r'MiClkouLkonfe,renci ICA - Moslkva. Vydal ,řadu s,kr.l,pt
a ,p,l'ednesl ffiIl1ohoIpřednášek. za sv,ou dosav.adní člrunost
olbdl'ž,el 'čestná uznání jak v resorTu ministel'StvapaHv,
'talk v ČVTS.
24. /ĎeI"vna1888 - Ipřed 90 lety se n,arodil ve Křtinách
u Brna, PhDr. Bohumil Kladivo, řádný profesor vyšší geo-
d~ie, a sf,él'ic'ké astr'O'llomie na ČVŠT v Bmě. 'Jeho hlavní
'vědeoké 'práce z oboru matematiky, geofyziky - které
'se věnoval nej'více, ,astronomie a vyšší geodézie, ibyly ,pub-
Hkovány :jatk v Č€skosloverns1kých,I\:ak izahra:ni'čních ča-
sopisech 18'věstntcích. ,Byl to ušlecbtilý člověk, vědec a
pedag.og. Zemřel lila ná'sle-dlky na,cistic,kého věznění.
V ,koncentra!oním tá:boře 'zahynulli ta'ké ,aha asis'temti De-
,ho ,ústavu RNiDtr.Jaro~la'v Mnkos ,a Ing. Jarosla,v PO'to'oo,k,
Dl'. techn. in memoriam. (Zemřel v br.ně 6. únOl'a 1943).

29.čer'v'na 1908 - ,před 70 lety se narodil v ,Praze Ing.
Kaml Bar10š 'býv. předseda Slprávy geodézie a kartogra-
fie 'Da Slovens'ku, honor. docemt ,a pi'edseda zkuše,bní Iko-
mise na SVŠT IV Bratislavě. Jeho znamemité org,anizační
schopnosti se· uplatnily ;při 'Vedení a org<lmie;Qiváníroz-
sáhlých [:I,rací !p1l'iobnově vá:lkou zni'čenýdh obcí na Slo-
vensku. JléLkoředItel Slo'V'ellského zeměměřic·kélho ústa:vu
v 'Bratislavě zasloužil se o soustlředění zeměměřiClké služ-
by na Slovensku. Za jeho ilegální práci mu byl u'dělen
Řád Sl'OI\Iemslkéhonárodního: povstání. (Zemřel 8. květq'),a
1959 v BratiSl8iVě).
1858 - před 120 'lety ~ořídil známý francouzský f,o,to-
gNl'fGasp,a'rd Fe,lix Tournacho'U, zvaný Nadar, první le-
te~ké snlmky z up0fl.lJtanéhobal16nu a p'ř,edp1)věděl velkou
Ibudoucnost letecké f,otogrammetrii.

Inq. Ondřej Teřábek, CSC.,
Ing. František Hlauáč

V přípravě pro příští GaKO jsou:

PECKA, J.: K možnostem aplikace sekvenčního mo-
delu pro optimalizaci výrobních procesů

MICHALČAK, O. a kol.: Príprava výstavby dial'nič-
no-železničného mosta cez Dunaj v Bratislave

ŠMIDRKAL, J.: Pozemní fotogrammetrie ve služ-
bách VB
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Kašin, L. A.: Nivelační síť SSSR, s. 1--11.
Danilčev, A. M.-Smolina, A. N.: ZkušenolSli s org,anizar.í
socialistického soutěžení. s. 13-19.

Brykin, P. A.-Nejman, B. N.: Hodnocení efektivnosti vě-
deck{jho bádání, ~. 19-23.

Vidujev, N. G.-Po/iščuk, 111. V.: Geodézie z hlediska roz-
víjení vědy, s. 24·-27.

Urmancev, F. M.: VyčíS1leníoprav z vlivu Měsícp. a Slun-
ce při Zpl.'acování ,přesné nive'lace, s. 27-31.

Toropin, Je. V.: Určení maximálních dopustných chyb
pro měření, s. 31-35.

Radov, S. G.-Stukalskij, V. P.-LarČ'enko, V. C.: KOiII1hi-
novaný způsob určení náklonu inžen)'rských staveb
věžového typu. s. 35-38.

Portnova, O. V.-Sergejeva, K. S.: VýslEdky zkoušek pří-
strooje SC-1 na reálných leteckých snímkách, s. 38-44.
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